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Beste Adventure Racer,
In de afgelopen jaren heb je één of meerdere keren deelgenomen aan de Blue Bear Adventure Race.
Misschien zelfs wel de afgelopen NK-editie van 6 maart 2020. Wat hebben we toen geboft. Wie kon
bedenken dat ‘onze’ race voorlopig de laatste zou zijn van het seizoen vanwege het coronavirus!
De voorbereidingen voor editie 2021 waren al in volle gang, maar zoals je wellicht al hebt vernomen
via Facebook of de website hebben we na overleg met diverse instanties e.d. besloten om editie
2021 te schrappen. Het coronavirus pakt dusdanig uit dat we op dit moment geen enkel uitzicht
hebben op wanneer we weer een race in wedstrijdverband kunnen organiseren. Zelfs het carnaval
gaat niet door en dat is wel een héél grote aderlating voor het zuiden van het land zullen jullie
begrijpen.
Maar…… Om jullie toch een dagje buiten spelen te bieden hebben we een leuk alternatief bedacht
in de vorm van een selfsupporting Blue Bear Adventure Race.
Wat houdt dat in:
• De race kan gedaan worden op een zelf te kiezen datum in de periode van 22-02-2021 t/m
04-04-2021.
• De race zal een 8-uurs race zijn enkel bestaand uit MTB en RUN etappes.
• Maar zoals selfsupporting al zegt zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden binnen dit
concept:
▪ Race tegen een bevriend team de volle race en kijk wie als eerste terug is met alle
CP’s;
▪ Race bijvoorbeeld 4 of 6 uur en kijk wie de meeste CP’s heeft;
▪ Gebruik de race als een training op gebied van conditie / kaartlezen. Dit is een
uitgelezen kans om eens even terug te lopen / fietsen naar een vorige afslag om te
checken wat je evt. ‘verkeerd’ hebt gedaan;
▪ Enz, enz.
• Ook is deze race een ideale mogelijkheid voor onervaren teams of sporters die kennis willen
maken met de adventure race sport om eens te kijken wat het is. Geen enkele druk dus en
superlaagdrempelig. Motiveer dus vrienden en kennissen om eens mee te gaan.
• Op wisselpunten waar je gaat lopen dien je de MTB’s achter te laten en moet je deze dus zelf
op slot zetten. Zorg voor een fietsslot / ketting!
• Het is vanwege veiligheidsoverwegingen verplicht om in tweetallen deel te nemen.
Individueel deelnemen staan wij niet toe.
• Zoals je van ons gewend bent zullen verschillende routevormen aan bod komen (wees daar
op voorbereid) en zullen de verstrekte kaarten hier en daar enigszins bewerkt zijn.
• We zullen de ‘uitslagen’ registreren zodat je kunt zien hoe je geraced hebt. Er is echter geen
officiële prijsuitreiking of ranking.
• Zoals je begrijpt staat sportiviteit voorop ook al kun je in deze racevorm wat makkelijker
sjoemelen.
• De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid maar wel zullen we enkele
noodnummers beschikbaar stellen om eventuele calamiteiten proberen te verhelpen.
Op deze manier kan er toch lekker gesport worden zonder dat er veel mensen bij elkaar komen
en de race afgelast moet worden. En is het zoals gezegd een mooie manier om toch de strijd aan te
gaan met sportmaatjes, vrienden, kennissen of familiekring.
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We hopen dat jullie het een leuk alternatief vinden. Zo ja, schrijf je dan in via deze link vanaf 15
december 2020 voor de selfsupporting Blue Bear Adventure Race. Er zal geen limiet aan deelnemers
zijn maar de inschrijving sluit 21 maart 2021.
Zodra je bent ingeschreven zal er de weken daarna uiteraard nog meer info verstrekt worden en
komt het startpakket met alle benodigde materialen en (briefings)informatie vanaf 22-02-2021
beschikbaar op, of in de buurt van de startlocatie.
Hopelijk tot ziens en we zullen zeker op een aantal dagen ergens op het parcours te vinden zijn!
** De kosten bedragen € 20,- per team, kaartmateriaal, knipkaarten, richttijdentabel, enz. zijn van de kwaliteit die je van ons
gewend bent! **

Met sportieve groet,
Organisatie Blue Bear Adventure Race
Stephan Meulenbroek
Bart de Laat
Teun de Laat
www.bluebearberlicum.nl
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