
BLUE BEAR ADVENTURE RACE 2022 – Nieuwsbrief 2 – DARS+RECR – 26/03/2022 
 

Beste deelnemers,  
  
Hierbij nog wat belangrijke aanvullende info voor de Blue Bear Adventure Race in  
Berlicum, welke plaats zal vinden op zaterdag 9 april!  
 
Alle informatie uit nieuwsbrief 1 is nog steeds van groot belang, zorg dus dat je deze ook goed 
doorneemt! 
 
Alle andere benodigde info krijg je te horen tijdens de briefing. 
 
Videoroute: 
Ook dit jaar is er weer een videoroute. Zorg dat je deze goed bekijkt en onthoudt, het checkpoint dat 
je hiermee kan vinden is 2 punten waard! De videoroute is te bekijken via deze link:   
https://www.bluebearberlicum.nl/?page_id=3478 
Ook te bereiken via het menu -> Race info -> Videoroute 2022 
 
Kanoroute: 
Dit jaar is de kanoroute onderdeel van een gecombineerde etappe, bestaande uit disciplines lopen 
en kanoën. Tijdens deze etappe (E4-RUN+KANO) ga je vanaf WP1 eerst een stukje lopen en kom je 
uiteindelijk uit bij het kano-instappunt. De kanoroute brengt je weer terug in de buurt van WP1, waar 
je na het inleveren van de kano+toebehoren, weer lopend naar terug gaat.  
Op het laatste stukje van de kanoroute kom je een obstakel/stuw tegen waar je verplicht moet 
uitstappen bij een kano-uitstap-steiger aan de linkerzijde van de oever. Je neemt je kano dan 
ongeveer 100mtr lopend mee en ná het obstakel/stuw kun je bij een kano-instap-steiger de 
kanoroute weer vervolgen.  
Het is absoluut niet te missen en ook absoluut verplicht om eruit en weer erin te gaan.  
 
Disclaimer: 
Ieder team is verplicht om bij registratie ’s ochtends op 09-04-2022 een getekende disclaimer in te 
leveren. De disclaimer vindt je op de volgende bladzijde.  
 
Veel succes met de laatste voorbereidingen! 
Tot zaterdag 9 april! 
 
Organisatie Blue Bear Adventure Race Berlicum 

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

https://www.bluebearberlicum.nl/?page_id=3478
http://www.bluebearberlicum.nl/


Disclaimer Blue Bear Adventure Race    

 
Ondergetekenden verklaren hierbij dat: 

 

 Onze deelname aan de Blue Bear Adventure Race op 09-04-2022 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, 09-04-2022 
 
Teamnaam:     
 
Teamnummer: 
 
 
Naam deelnemer 1:       
 
Naam deelnemer 2: 
 
 
Handtekening deelnemer 1:     
 
 
 
Handtekening deelnemer 2:  
 
 
 
Noodnummer gedurende race:  


