BLUE BEAR ADVENTURE RACE 2020 – Nieuwsbrief 2 – DARS – 21/02/2020
Beste deelnemers,
Jullie hebben je ingeschreven voor de vijfde editie van de Blue Bear Adventure Race in
Berlicum, wat dit jaar tevens het Nederlands Kampioenschap Adventure Racen is!
Hierbij nieuwsbrief 2 met nieuwe info.
Informatie uit nieuwsbrief 1 is uiteraard ook nog steeds van belang! Deze nieuwsbrief is ook te
vinden op de website onder kopje ‘Race Info’ -> ‘Nieuwsbrieven’.
Wijzigingen ten opzichte van nieuwsbrief 1:
 Ondanks dat in nieuwsbrief 1 werd gemeld dat iedere Special Task (ST) 1 punt oplevert zijn er
toch 2 ST’s welke 2 punten opleveren. Op je knipkaart staat dan bij de betreffende ST vermeld
dat het 2 punten oplevert en ook staat dit vermeld op de ST-uitleg die hangt op een wisselpunt.
De rest van de gehanteerde puntentelling is ongewijzigd.
 Daarnaast werd in nieuwsbrief 1 gemeld dat er een kaart op A2-formaat wordt aangeboden.
Deze kaart is uiteindelijk om praktische redenen toch verdeeld over 2 kaarten op A3-formaat.
Hierbij is het natuurlijk wel nog steeds erg handig om een A3-kaarthoes te gebruiken, omdat je
dan beide A3 kaarten volledig in beeld kan houden tijdens de race. Maar ook 2 A4-kaarthoezen
zouden voldoen als je de A3 kaarten dubbelvouwt.
Video-route + Tips:
Op de website onder kopje ‘Race Info’ staat ‘Video-route + Tips’.
Let op! Dit jaar zijn alle (3) CP’s van de kano-etappe verwerkt in deze video-route. Er staan dus géén
CP’s van de kano-route ingetekend op je kaart.
En voor de tips geldt: doe ermee wat je ermee wil doen.
Race-schema en richttijdentabel:
Zoals in nieuwsbrief 1 reeds gemeld kan de race dit jaar door jullie grotendeels zelf ingedeeld
worden. Om dit concept verder te verduidelijken is in dit document op pagina 3 het race-schema
met bijbehorende richttijdentabel opgenomen. Neem dit aandachtig door! Mochten hier op
voorhand vragen over zijn, stel deze dan door een mail te sturen aan bluebearberlicum@gmail.com
Disclaimer + Identificatieplicht:
Ieder team dient ’s ochtends bij het melden een volledig ingevulde disclaimer in te leveren.
Zie hiervoor de laatste pagina van dit document.
Daarnaast dient iedereen ’s ochtends bij het melden een ID-bewijs, paspoort of rijbewijs te tonen
voor de controle op Nederlandse identiteit. Alleen dan strijd je mee om het Nederlands
Kampioenschap.
Overnachten:
Moeten jullie van ver komen en willen jullie toch fris en fruitig aan de start verschijnen? Maak dan
gebruik van de mooie actie die wij weer aanbieden in samenwerking met Bed & Breakfast 't Keteltje
in Gemonde. Voor slechts € 30,- p.p. heb je een overnachting inclusief ontbijt en sta je 's ochtends
binnen 15min aan de start in Berlicum! Er zijn nog 3 plekken beschikbaar. Vol = Vol!! Aanmelden via
bluebearberlicum@gmail.com
Bekijk ook even de website van Bed & Breakfast ’t Keteltje!
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Test met live location sharing
Zoals in nieuwsbrief 1 gemeld hebben we dit jaar een test met Live Location Sharing via Google
Maps. We zouden het erg waarderen als veel teams hieraan mee willen werken. Het juist instellen
van je smartphone is erg eenvoudig en kost je hooguit 2 minuten. Het enige dat je nodig hebt is een
Gmail-account en Google Maps App op je smartphone.
De beschrijving om je telefoon correct in te stellen vind je vanaf pagina 4 van dit document.
Mocht je nog hulp nodig hebben met het instellen dan kan op zaterdagochtend ook iemand van de
organisatie mee helpen.
Instellen noodnummer op telefoon:
Zoals reeds bekend is het verplicht om per team een mobiele telefoon bij te hebben tijdens de race.
Hiermee kun je in noodgevallen de organisatie bereiken of in ergere gevallen de hulpdiensten.
Veel telefoons zijn beveiligd met een pincode of wachtwoord. In noodgevallen kun je de mobiele
telefoon wel gebruiken om hulpdiensten te bellen maar kun je er zonder ontgrendeling geen andere
nummers mee bereiken. Als je vooraf op de juiste manier een ICE- (In Case of Emergency) contact
hebt ingesteld, is die wel te bereiken zonder ontgrendeling.
Op de website via kopje ‘Race Info’ -> ‘Instellen ICE-contact’ vind je hoe je dit kan instellen.
Deelname-ticket:
Jullie hebben allemaal bij het inschrijven een E-ticket ontvangen waarop jullie deelname is bevestigd.
Zorg dat je deze ’s ochtends bij het melden geprint bij hebt.
Vegetarisch eten:
Mocht je behoefte hebben aan een vegetarische maaltijd na de race, laat dit dan uiterlijk 27-02 aan
ons weten via bluebearberlicum@gmail.com
Veel succes met de voorbereidingen!!
Tot 7 maart!
Organisatie Blue Bear Adventure Race Berlicum
Stephan Meulenbroek
Bart de Laat
Teun de Laat
www.bluebearberlicum.nl

Instellen Google Maps Live Location Sharing
1. Open de Google Maps-app op je telefoon. Zorg dat je ingelogd bent op
het Google-account waarmee je je locatie wil delen met Blue Bear
Berlicum. Dit staat standaard ingelogd op het Google account dat op je
telefoon staat. Mocht je meerdere Google-accounts gebruiken dan kun
je rechtsbovenin door op het rondje met een letter te drukken, switchen
tussen je Google-accounts. (Screenshot_1)
2. Klik nu linksbovenin op de 3 horizontale streepjes. (menu)
3. In het menu dat nu verschijnt klik je op “Locatie delen” (Screenshot_2)
4. Rechtsbovenin klik je op het poppetje met het plusje (Screenshot_3)
5. Kies nu voor “Totdat je dit uitschakelt” en scroll dan door de lijst met
personen naar rechts toe, totdat je het icoontje met drie bolletjes met
“Meer” tegenkomt. Klik deze aan. (Screenshot_4)
6. Typ hier bovenin “bluebearberlicum@gmail.com” in en dan op Gereed of
OK op het toetsenbord. (Screenshot_5)
7. Vervolgens klik je op “Verzenden” (Screenshot_6)
8. Nu is alles goed ingesteld, je ziet nu een melding dat je locatie wordt
gedeeld met BLUE BEAR Adventure Race Berlicum. (Screenshot_7)
9. Na de race kun je via de stappen 1 t/m 3 en vervolgens onderin het
kruisje aanklikken, het delen van je locatie weer uitschakelen.
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Disclaimer Blue Bear Adventure Race
Ondergetekenden verklaren hierbij dat:










Onze deelname aan de Blue Bear Adventure Race op 07-03-2020 volledig op vrijwillige basis
geschiedt.
Wij zowel fysiek als mentaal voldoende geschikt mogen worden geacht de diverse
sportuitdagingen te kunnen volbrengen.
Wij realiseren ons dat de vooraf gestelde normtijden puur indicatief zijn en dat deze kunnen
afwijken van de werkelijkheid en dat dit grotendeels afhankelijk is van onze conditie en
oriënteringsvermogen.
Wij realiseren ons terdege dat dit evenement gevaren met zich mee brengt op fysiek dan wel
mentaal vlak. Te denken valt aan: onderkoeling, uitdroging, vallen, stoten, botbreuken,
oververhitting, verdrinking en ander ernstig onheil.
Wij houden ons te allen tijde aan de geldende verkeers- en natuurregels en de regels die
vermeld staan in het wedstrijdreglement. Het niet houden aan bovengenoemde regels kan
diskwalificatie tot gevolg hebben.
Wij zullen onze eigen en elkaars veiligheid in acht nemen en waarborgen en onnodige risico’s
vermijden. Weersinvloeden, fysiek (on)vermogen of invloeden van buitenaf/derden vallen
hier ook onder.
Wij accepteren iedere beslissing door de organisatie, inzake diskwalificatie, einde wedstrijd,
medische noodzaak, klassement etc.
Wij de organisatie van de Blue Bear Adventure Race toestemming geven, beeldmateriaal te
vergaren en dat dit te allen tijde auteursrechtelijk bij de organisatie blijft en dat er met dit
beeldmateriaal gepubliceerd mag worden.
Wij begrijpen dat de organisatie alles in het werk stelt om schade, diefstal en verlies te
voorkomen, maar dat dit niet altijd te voorkomen valt en wij de organisatie van de Blue Bear
Adventure Race hiervoor niet aansprakelijk kunnen stellen.

Berlicum, 07-03-2020
Teamnaam:
Teamnummer:

Naam deelnemer 1:
Naam deelnemer 2:

Handtekening deelnemer 1:

Handtekening deelnemer 2:

Noodnummer gedurende race:

