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Linksom of rechtsom, boven -of onderlangs. Zonovergoten en dus met driekwartbroek en T-shirt. Wie het in zijn hoofd 
haalt om zulke dingen steps te noemen? Raadseltjes omdat adventure racen meer is dan alleen maar zo snel mogelijk 
van a naar b gaan. Een race met bijna geen fouten wel foutjes. En als klap op de vuurpijl kano CP knippen terwijl net 
bijna het hele veld (beetje overdreven) je voorbij het CP heeft geduwd.   
 
‘S Ochtends om 7:20 afgesproken. De vorige keer kregen we namelijk al belangrijke info die we konden bestuderen. 
Echter deze keer niet meer dan een eenvoudige route naar de startlocatie. In ieder geval dus genoeg tijd over om nog 
een check te doen van de verplichte materialen en een bakje koffie. Na de korte en duidelijke briefing relaxed op weg 
naar de startlocatie. Nieuw huis, trouwen, rondreis door Europa, je kent het wel koetjes en kalfjes. Voor meer info 
verwijs ik je graag door naar Wodi.  
 
9:00 start van de proloog, op 
naar onze eerste foutjes. Voor 
uit de doeken te doen wat onze 
eerste foutjes waren even 
testen of de oplettende lezer, 
jij dus, dit efficiënter gedaan 
zou hebben. Hiernaast de 
relevante info voor de proloog.  
Voor het gemak is de luchtfoto 
al op de juiste plaats gezet. Wij 
zijn begonnen bij de CP-D 
(paars pijltje op de kaart). Die 
hadden we, na aandachtig 
bestuderen van de video, al 
gelokaliseerd. In plaats van 
braaf de videoroute te volgen 
zijn we rechtstreeks naar het 
punt gegaan. Vandaar naar CP-C, CP-B-meters. De info gebruikt om CP-B intekenen (paarse cirkel). 
Dan naar CP-B en als laatste CP-A. Niet heel veel mis mee maar …. Vooraf intekenen van de graden 
van CP-B i.c.m. de omschrijving van het punt “fietsknooppunt 59” had duidelijk gemaakt dat er niet heel veel 
mogelijkheden waren waar dat paaltje zou kunnen staan. Hierdoor was dus de info bij CP-B-meters overbodig en hadden 
we daar niet heen hoeven te gaan.  De kortste route zou dan zijn CP-B, CP-D, CP-C en daarna CP-A op te halen. Had toch 
ruim een kilometer gescheeld. De kop is eraf, vanaf nu geen foutjes meer.  
 

Keuze stress, boven -of onderlangs?  
16 CP’s op te halen in zelf te kiezen volgorde in etappe 1 
of in etappe 5. Zie voor meer info het routeboek 
hiernaast. Wij kiezen ervoor om onderlangs heen te gaan 
en bovenlangs terug. Niet vergeten om met behulp van 
coördinaten CP10 en vervolgens de route in te tekenen 
voor zowel heen en terug. Bij het eerste punt zien we nog 
een paar teams, echter daarna is het stil, heel stil. Af en 
toe nog weleens een team, achter ons of uit een andere 
richting maar dat is het dan ook wel. Eerst nog een beetje 
twijfel, hebben we iets over het hoofd gezien, rijden we 
wel goed. Maar al snel het gevoel lekker bezig te zijn en 
te genieten van de rust. Chapeau voor de organisatie die 
er op deze manier in slaagt om het veld uit elkaar te 

trekken! Zonder veel problemen vinden we de punten en komen we aan bij WP2. In het plaatje hieronder zie je onze 
route. Voor wie het zich afvraagt, de figuur is gemaakt in QuickRoute.  
  



 

Snel twee special-tasks gedaan en dan ….  
 
Weer keuze stress linksom of rechtsom zie het routeboek voor 
meer info, echter was dat maar het ergste. We krijgen van de 
organisatie een ding om ons voort te bewegen. Het schijnt een 
step te zijn, maar dan eentje met kruiwagen wielen, zwaar, slecht 
sturend en een rammelende rem. Weg rust, weg relaxed racen, 
minpuntje voor de organisatie of zouden ze het expres hebben 
gedaan? We kiezen ervoor om de tweede etappe in alfabetische 
volgorde af te leggen. 

Voor we vertrekken hebben we de route 
weer ingetekend, echter zien daarbij over 
het hoofd dat CP25 weer een coördinaat is 
en dus ook nog op de kaart moet worden 
gezet. Nietsvermoedend, bij het intekenen 
van de route was niet opgevallen dat CP25 

niet op de kaart stond, gaan we op weg naar CP17 t/m CP21. CP19 gaat niet helemaal soepel, we zoeken in eerste 
instantie iets te ver, een ander team dat achter ons komt ziet hem en wij dus ook. Foutje…. heel kleintje.  
 
Bij WP3 aangekomen weer een ST en omdat adventure racen meer is dan fysieke inspanning een raadseltje. Zie 
onderstaande cijfer reeks, welk getal hoort er op de stipjes te staan?   

16 06 68 88 .. 98  
Het was een multiple choice vraag. Drie mogelijke antwoorden met elk een kompaskoers, het juiste antwoord leidt tot 
een knipper de andere tot niets. Wat het juiste antwoord was? Zelfs als je op je kop gaat staan vertel ik het niet.  
 
Niet onbelangrijk te vermelden, we zijn inmiddels aangekomen in de Maashorst, een mooi natuurgebied ten noorden 
van Uden. Dat is toch wel een van de gave dingen van adventure racen. Een dagje buitenspelen waarbij de organisatie 
ervoor zorgt dat jij langs de mooie plekjes komt.  
 



 

Na het raadseltje een loopetappe. De blauwe punten op onderstaand kaartje. Hieronder onze looproute. Het was iets 
sneller geweest om van CP34 naar CP32 te gaan en CP33 tussen CP30 en CP29 te doen. Maar het is nu ook weer niet 
zo’n groot verschil om er lang bij stil te staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het wisselpunt weer op die step-dingen gestapt om het tweede deel van de etappe af te leggen. De organisatie had 
de kaart opgeleukt met allerlei alternatieve kaartjes, op het kaartje is een luchtfoto, een oud kaartje en een stukje aan 
de rechterkant waar ik de herkomst niet van ken te zien. Dat maakt het oriënteren een stukje uitdagender, leuk! De 
luchtfoto met CP22 was geen probleem, CP23 echter zorgde even voor een vraagteken. We waren een paadje te ver, 
even samen op de kaart gekeken en het foutje was snel ontdekt.  
 
Het tweede deel van de ding etappe leidde ons naar een ander mooi gebied, de Bedafse bergen. Waarbij de bergen, 
stuifduinen zijn. Daar aangekomen weer even schakelen tussen fysieke inspanning en mentale inspanning. Een doolhof, 
één startpunt en drie mogelijk uitgangen. De juiste gaf weer een coördinaat met daar ter plaatse een knijper.  Tijdens 
de voorgaande etappe hadden we echter al een kaartje zien liggen achter een boom, dat moest hem wel zijn. Helaas, 
dit was een van de verkeerde antwoorden. Plan B, Wodi alle punten intekenen en ik het labyrint oplossen. We waren 
allebei tegelijk klaar, juiste punt opgehaald en vervolgens de looproute.  
 
Ook hier weer een andere kaart vorm. Een AHN-kaartje van de Bedafse 

bergen met CP39. Eigenlijk 
jammer dat WP4 op het AHN-
kaartje was aangegeven. De 
combinatie van hoogtelijnen 
op de kadaster kaart en de 
kleuren op de AHN kaart was 
voldoende om de kaarten 
t.o.v. elkaar te positioneren.   
In combinatie met de 
omschrijving op de knipkaart 
ook dit punt snel gevonden. De rest van de looproute zorgde niet voor 
problemen, behalve dat de benen nu toch wel wat zwaarder begonnen te 
voelen.  
 
 

Het laatste deel van de etappe, op naar een grote fout, of toch net niet. Een stukje terug had ik jullie al vermeld dat we 
CP25 waren vergeten in te tekenen. Gelukkig voordat we aan het laatste gedeelte van de etappe begonnen kwamen we 
erachter. CP25 alsnog ingetekend en opgehaald. Iets wat, naar later bleek, het verschil zal maken tussen eerste of 
tweede worden.  



 

Eerst onderlangs nu dus bovenlangs terug naar WP1 met de MTB. We begonnen nu wel wat uit te lopen t.o.v. het 
schema dat door de organisatie was bedacht. Nu nog even geen punten overslaan dat kan later nog wel. Eerst nog een 
paar special-tasks, sleep een band van punt a naar punt a, totaal nutteloos maar je wordt er wel moe van. Als tweede 
schiet een moertje met een katapult in een pion. Maximaal vier keer schieten. Aangezien schieten leuk is altijd maximaal 
gebruik maken van de mogelijkheid en dus pas de vierde keer raakschieten. Maar goed hij was raak en dus hoefde we 
geen alternatieve opdracht te doen. Geen idee of die er was trouwens.  
 

Bij de loopetappe even een klein probleem, de luchtfoto met CP42 op 
onze kaart had wat last van verdwenen inkt. Deze kaarten kunnen toch 
niet zo goed tegen vouwen. We zagen nog wel dat het in de buurt was 

van een meertje en dat het 
CP schuin boven het 
“uiteinde” zat, maar dat 
was het ook wel. Eigenlijk 
ruim voldoende info. Recht 
op het meertje af, dan 
langs het meertje tot je bij 
het uiteinde komt en dan 
naar boven.  

 
Op naar de laatste MTB-etappe. Hier hebben we besloten om een punt te laten liggen. Het enige, goede keus? De tijd 
zal het leren. Bij de laatste etappes zouden we wel wat kunnen laten liggen maar niet heel veel en we liepen nog steeds 
een kwartier achter op schema. Besluit was genomen, geen tijd verspillen met twijfelen! 
 
De laatste etappes, step/run, kano, step/run. De organisatie had waarschijnlijk ons ongenoegen over de dingen 
vernomen en gezorgd voor betere steps. Het veld lag inmiddels ook weer bij elkaar, iedereen had geluisterd naar de 
wijze woorden in de briefing, “zorg dat je op tijd begint aan de laatste etappes want daar 
kun je weinig tijd inlopen”. Het leek dan ook wel een kolonne van deelnemers. En dan het 
enige foutje van de organisatie, wat wij tenminste hebben ontdekt, CP52. Deze lag aan 
een rij knotwilgen zuidelijker dan ingetekend. Misschien wel met 7 teams tegelijk aan het 
zoeken, totdat een team bij de andere rij knotwilgen ging zoeken. Vele handen maken 
licht werk, zo ook met zoeken naar een CP.  
 
En dan nu kano CP knippen terwijl zowat heel het veld je voorbij het CP heeft geduwd. 
Kanoën was een verhaal opzichzelf. Veel stroming en veel teams tegelijk op het water. Bij 
CP55 lagen twee teams, eentje was aan het knippen de andere aan het wachten. Wij 
proberen ook te wachten, wat niet meeviel in de stroming. Uiteindelijk werden we resoluut uit onze wachtpositie 
geramd door een paar achteropkomend teams. In plaats van als derde wachtende team lagen we nu stroom afwaarts 
in zo’n positie dat knippen van het CP onmogelijk was. En ondanks dat het adventure race volkje een vredelievende 
soort is kan je je voorstellen dat dit toch voor wat frustraties zorgt. Maar zoals ik al zei het is een vredelievend volkje en 
Team Puursterk.nl  Mix, wat net had geknipt, was zo vriendelijk om voor ons te knippen. Bij deze nogmaals dank! De 
opvolgende kano CP’s gingen zonder verdere problemen.  
 
De laatste etappe, step/run. Ik kan er maar één ding van zeggen, wat ligt het tempo hoog. Een aantal lopers waren zelfs 
met de step niet bij te houden. CP’s vinden ging door het uitstekende oriënteren van Wodi zonder problemen. 7 Minuten 
voor de deadline binnen en 1 CP niet gehaald. Misschien achteraf toch nog dat ene CP kunnen ophalen? Ik denk het 
niet. Douchen, napraten , informeren hoe andere teams het gedaan hebben, eten en wachten op de uitslag.  Misschien 
was het wel al duidelijk geworden uit het verhaal hierboven, eerste. Echter als Dutch Adventure 2 CP25 niet was 
vergeten in te tekenen, hadden zij gewonnen. Zij waren immers 13min voor ons binnen en hadden in die tijd makelijk 
CP25 kunnen ophalen. Als…….  
 
Wat was dit een mooie race om het adventure race seizoen mee te beginnen. Ja natuurlijk, het weer was zeker een 
factor, maar veel belangrijker was de strakke organisatie en de gevarieerde route door een paar mooie natuurgebieden. 
Organisatie nogmaals bedankt! 
 


