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Beste deelnemers,
Jullie hebben je ingeschreven voor de selfsupporting editie van de Blue Bear Adventure Race in
Berlicum.
Hierbij nieuwsbrief 2 met nieuwe info.
Informatie uit nieuwsbrief 1 is uiteraard ook nog steeds van belang! Mocht je deze gemist hebben,
hij is ook te vinden op de website onder kopje Race Info -> Nieuwsbrieven.
Omdat deze editie zoals gezegd een selfsupporting editie is (er zal dus GEEN briefing voorafgaand
aan je race zijn), volgt nu informatie die van belang is om de race zo goed mogelijk te volbrengen.
Lees deze info goed door!
> Verplichte / verboden items: Kijk op de website voor de verplichte items. Zie kopje Race-info ->
Checklist + Reglementen. Deze dien je tijdens de race bij je te hebben. Aanvulling hierop is een
SLOT/KETTING om je/jullie MTB mee op slot te zetten op een wisselpunt. Zoals eerder vermeld zal
hier geen bewaking zijn deze editie.
> Startpakket: Het startpakket is op te halen vlakbij de start- / finish-locatie (Sporthal De Run).
Precieze locatie wordt alleen in de nieuwsbrief aangegeven die per mail aan de ingeschreven
deelnemers is verstuurd. Daarom bevat deze nieuwsbrief géén BIJLAGE 1.
> Inschrijfnummer: Jullie startnummer is niet gelijk aan het inschrijfnummer zoals nu vermeld op de
website. Je pakt dus gewoon een willekeurig startpakket op de gegeven locatie. Hierin staat je
startnummer vermeld. Vul deze voor de zekerheid in op je knipkaarten/controlekaarten.
> Uitslagen: Omdat er in vele verschillende vormen geracet zal worden zal er GEEN officiële uitslag
volgen. Wel kun je na afloop je gevonden CP’s invullen op een sheet die door de organisatie gecheckt
wordt. Via het kopje Uitslagen op de website kun je alle gevonden controlegetallen invoeren. Je
dient hierbij ook je exacte start- en finish-tijd in te voeren dus noteer deze zorgvuldig. Hieruit volgt
dan een ‘fictieve’ uitslag waarin je kan zien hoe je het gedaan hebt in vergelijking met andere teams
die bijvoorbeeld ook 6 uur geracet hebben. Of als je tegen een ander team geracet hebt wie de
winnaar is. Om een ‘volledige’ race te doen moet er iedere etappe minimaal 1 CP behaald worden.
> Knippers: Deze editie maken we geen gebruik van de ‘normale’ knippers maar zullen de CP’s
aangeduid worden met een cijfer. Dit kan bijvoorbeeld zijn: “Nummer wandelknooppunt” , “laatste
twee cijfers telefoonnummer op bordje” of door ons gekozen CP’s die voorzien zijn van een
zogenaamd ‘beren-bordje’. Voor een voorbeeld van zo’n beren-bordje zie BIJLAGE 3.
De CP omschrijving vind je zoals gebruikelijk op de ‘knipkaart’. Dit is gemaakt van dun kunststof en is
watervast. Zorg er dus voor dat je goed schrijfmateriaal zoals stiften bij hebt om je knipkaart in te
vullen!!
Op de knipkaarten zijn de grijze vakjes met vette, onderstreepte CP-nummers de CP’s met een berenbordje. De witte vakjes met niet-onderstreepte CP-nummers zijn de CP’s welke een object/bordje zijn
welke reeds aanwezig zijn in de natuur. (bijvoorbeeld een wandelpaaltje, toegangsbordje, etc.)

> Bonus checkpoints: Deze editie zullen een aantal bonus CP’s te halen zijn. Deze CP’s zijn 2 (twee)
punten waard. Je zult er dus wel iets meer inzet voor moeten doen maar zijn zeker de moeite waard.
Deze bonus CP’s zijn duidelijk aangegeven op de racekaarten en knipkaarten.
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> Racedag: Plan de dag dat je wilt gaan racen slim. Zorg dat je voorbereid bent. Denk bijvoorbeeld
aan de tijd dat het donker wordt. Het is niet verstandig om in het donker nog te racen! Wil je dit toch
persé doen zorg dan dat je in ieder geval goed licht bij je hebt en dit ook op je MTB hebt! Je bent
immers gewoon deelnemer aan het verkeer.
Mocht de avondklok nog van toepassing zijn als je je racedag hebt gepland houd dan ook rekening
met je reistijd. Je dient je sowieso aan de geldende coronamaatregelen te houden! Denk er
bijvoorbeeld aan dat je een mondkapje bij hebt in je racerugzak.
> Google Live Location: Ook dit jaar willen we weer werken met Live Location Sharing via Google
Maps. Dit is een makkelijke manier voor ons om te zien wie er aan het racen is en bovendien in geval
van calamiteiten een uiterst hulpzaam middel. 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 verderop in deze nieuwsbrief, zie hiervoor
BIJLAGE 2. Oefen dit alvast een keer thuis en activeer de Live Location Sharing vervolgens net
voordat je de race start.
> Publiekelijk delen: We zouden het zeer op prijs stellen dat je als team GEEN Strava en/of Garmin
gegevens publiekelijk deelt. Hierop is natuurlijk te zien hoe je geracete route is gegaan en kunnen
andere teams de CP locaties hier al uit halen. Dit is niet helemaal de bedoeling. Wel stellen we het op
prijs als je je gegevens (GPX-bestand) na afloop per mail verstuurt aan bluebearberlicum@gmail.com
Foto’s, selfies e.d. die je onderweg maakt mogen natuurlijk wel gedeeld worden (mits ze geen
nuttige info/herkenningspunten opleveren voor nog te racen teams!), dit wordt zelfs zeer
gewaardeerd. Je kunt ons hiervoor via Facebook taggen met @Blue Bear Adventure Race Berlicum
> Videoroute: Net als voorgaande jaren zit ook in deze selfsupporting editie een videoroute. De link
naar deze route is inmiddels beschikbaar, via het kopje Race-info -> Video-route.
Bestudeer deze route goed, je hebt hem nodig om een (bonus) CP te kunnen halen. Er zal geen
escape mogelijkheid zijn dus deze route is alles wat je hebt.
> ICE contact: 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.
Zorg er voor de zekerheid voor dat je racemaatje weet hoe de telefoon te ontgrendelen.
Op de website via kopje Race Info -> Instellen ICE-contact vind je hoe je dit kan instellen.
> Raceschema en richttijdentabel: Verderop in deze nieuwsbrief in BIJLAGE 4 zie je het raceschema
en de richttijdentabel. Neem deze alvast door zodat je weet wat je te wachten staat en een idee hebt
over mogelijkheden om de race in te korten. Dit raceschema en richttijdentabel zit ook in je
startpakket en is gedrukt op een watervast kunststof kaartje.
> Last but not least: Zoals al een aantal keer vermeld staat sportiviteit voorop. Deze selfsupporting
editie geeft meer ruimte voor ‘gesjoemel’ maar we gaan er van uit dat iedereen zich sportief opstelt
en zich aan de gestelde regels houdt en een mooie racedag heeft.
> Website: Mocht je verder vragen hebben over de race, check dan de website en/of social media of
neem contact op met de organisatie via bluebearberlicum@gmail.com
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Veel succes met de voorbereidingen!!
Met sportieve groet,
Organisatie Blue Bear Adventure Race
Stephan Meulenbroek
Bart de Laat
Teun de Laat
www.bluebearberlicum.nl
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Uitleg instellen Live Location via Google Maps
Foto beren-bordje
Raceschema/ richttijdentabel

BIJLAGE 1
Zit niet in deze nieuwsbrief. De locatie van de startpakketjes wordt alleen kenbaar
gemaakt in de nieuwsbrief die per mail aan de ingeschreven deelnemers wordt verzonden.

BIJLAGE 2
Instellen Live Locatie delen via Google Maps
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. Klik
rechtsbovenin op het rondje met een letter, om het menu te openen.
(Screenshot_1)
2. In het menu dat nu verschijnt klik je op “Locatie delen” (Screenshot_2)
3. Klik vervolgens nog een keer op “Locatie delen” (Screenshot_3)
4. 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)
5. Typ hier bovenin “bluebearberlicum@gmail.com” in en dan op Gereed of OK
op het toetsenbord en vervolgens klik je op “Verzenden” (Screenshot_5)
6. Nu is alles goed ingesteld, je ziet nu een melding dat je locatie wordt
gedeeld met BLUE BEAR Adventure Race Berlicum.
7. Na de race kun je via de stappen 1 t/m 3 en vervolgens onderin het
kruisje of “Stoppen” aanklikken, het delen van je locatie weer
uitschakelen.

Screenshot 1

Screenshot 2

Screenshot 3

Screenshot 4

Screenshot 5

BIJLAGE 3
Voorbeeld beren-bordje

BIJLAGE 4
Raceschema en richttijdentabel

