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Beste deelnemers,  
  
Jullie hebben ingeschreven voor de vierde editie van de Blue Bear Adventure Race in  
Berlicum! Hierbij nieuwsbrief 2 met wat 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’.  
 
Video-route + Tip: 
Op de website onder kopje ‘Race Info’ staat ‘Video-route + Tip’. 
Bekijk de video-route goed en doe er je voordeel mee. 
Het kan je een CP opleveren tijdens de race!  
En voor de tip geldt: doe ermee wat je ermee wil doen.  
 
Disclaimer: 
Ieder team dient ’s ochtends bij het melden een volledig ingevulde disclaimer in te leveren. 
Zie hiervoor de laatste pagina van dit document.  
 
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 8 plekken beschikbaar. Vol = Vol!! Aanmelden via 
bluebearberlicum@gmail.com  
 
Bekijk ook even de website van Bed & Breakfast ’t Keteltje!  
 
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.  
 
Tijdsindeling:  

- Vanaf 07.15u kunnen teams zich melden. Je ontvangt dan de racetas met essentiële 
dingen/info voor de race!  Er zijn 2 kleedkamers beschikbaar om eventueel nog om te kleden.  

- Tussen 07.30u en 08.15u dienen de mountainbikes, voorzien van door organisatie verstrekt  
startnummer, gestald te worden op de hiervoor aangewezen plaats.  

- Om exact 08.15u start de briefing.  
- Tussen 08.30u en 08.40u vertrek per fiets vanaf sporthal De Run naar de startlocatie van de 

proloog. (+/- 10 à 15min fietsen) Meer info hierover zit in de racetas. 
- Om exact 09.00u start van de proloog van de Blue Bear Adventure Race Wedstrijd 
- Einde race / finish voor Wedstrijd is om exact 18.00u bij sporthal de Run.  

 

http://www.bluebearberlicum.nl/?page_id=3490
http://www.bluebearberlicum.nl/?page_id=3478
mailto:bluebearberlicum@gmail.com
https://www.hetketeltje-gemonde.nl/
http://www.bluebearberlicum.nl/?page_id=11790
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- Tussen 18.00u en 19.00u zijn er twee kleedkamers beschikbaar waar de deelnemers kunnen 
douchen.  

- Plusminus 18.45u start van de pasta-party. 
- Plusminus 19.30u prijsuitreiking 

 

 
Veel succes met de voorbereidingen!! 

Tot 23 februari!   

Organisatie Blue Bear Adventure Race Berlicum 

Stephan Meulenbroek 
Bart de Laat 
Teun de Laat 
 
 www.bluebearberlicum.nl 

http://www.bluebearberlicum.nl/


Disclaimer Blue Bear Adventure Race    

 
Ondergetekenden verklaren hierbij dat: 

 

 Onze deelname aan de Blue Bear Adventure Race op 23-02-2019 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, 23-02-2019 
 
Teamnaam:     
 
Teamnummer: 
 
 
Naam deelnemer 1:       
 
Naam deelnemer 2: 
 
 
Handtekening deelnemer 1:     
 
 
 
Handtekening deelnemer 2:  
 
 
 
Noodnummer gedurende race:  


