
BLUE BEAR ADVENTURE RACE 2022 – Nieuwsbrief 1 – DARS – 13/03/2022 
 

Beste deelnemers,  
  
Jullie hebben je ingeschreven voor de zevende editie van de Blue Bear Adventure Race in  
Berlicum, welke plaats zal vinden op zaterdag 9 april! Bij deze enkele belangrijke zaken die we graag 
alvast met jullie willen delen. Alle onderstaande info is ook op de website te vinden, onder kopje 
Race Info, dus bekijk die ook goed! Alle andere benodigde info krijg je te horen tijdens de briefing. 
 
Race-indeling: 
Dit jaar is de race dusdanig opgebouwd dat elk team de maximale keuzevrijheid heeft in de volgorde 
van de 9 etappes die er zijn. Er zijn slechts twee wisselpunten: WP1 en WP2. Tijdens de proloog zal 
de locatie van WP1 (als je alles goed doet) bekend worden. Op WP1 aangekomen kun je als je wilt 
direct door naar WP2 maar je kunt ook starten met één of meerdere etappes op WP1. Op WP1 heb 
je keuze uit vier verschillende etappes. Op WP2 heb je de keuze uit drie verschillende etappes. 
Tussen WP1 en WP2 is er een verbindings-etappe welke heen en terug is. De laatste etappe (E9-BIKE) 
start altijd vanaf WP1 en gaat terug naar de Start- / Finish-locatie bij Sporthal de Run.  
 
Hieronder het raceschema met bijbehorende richttijden-tabel. Deze krijg je tijdens de race ook mee 
op een klein handig waterdicht kaartje.  
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Puntentelling:  
Onderstaande puntentelling wordt gehanteerd:  

 CP (Checkpoint) = 1 punt  

 ST  (Special Task) = 1 punt    
 
Er is één uitzondering op de regel en dat is de CP die hoort bij de VIDEO-route. Deze is twee punten 
waard. De VIDEO-route wordt nog gepubliceerd zo’n twee weken vóór de race.  
 
Tijdens de race moet je per etappe minimaal één CP behalen om mee te doen voor het 
eindklassement. Hiermee krijg je dus meer vrijheid om de race naar eigen wens in te delen. Het niet 
voldoen aan deze regel resulteert in 10 punten aftrek per etappe. 
 
Er zijn ook dit jaar weer diverse special tasks (ST) op de wisselpunten. Per goed uitgevoerde Special 
task ontvang je 1 punt. ST’s zijn NIET verplicht en je bepaalt zelf wanneer en in welke volgorde je 
deze uitvoert. Je ontvangt de ST knipkaart met daarop ST1 t/m ST6 op WP1 bij de eerste aankomst 
en levert deze in op WP1 bij start E9-BIKE, welke terug gaat naar de start- / finish-locatie.  
 
Nieuw dit jaar is dat we op de wisselpunten bij het inleveren van knipkaarten samen met de 
deelnemers kijken welke CP’s behaald zijn, en welke dus niet. Dat schrijven we dan direct ook op de 
knipkaart erbij. De check door jullie zelf is dus ook erg belangrijk. Achteraf is het niet meer mogelijk 
hier nog aanspraak op te maken.  
 
Ook maken we gebruik van een finish-deadline, deze is om 18.00u bij Sporthal de Run.  
 
Elke 3 minuten na 9 uur racen (finish-deadline) is 1 punt aftrek van het totaal aantal behaalde 
punten. 
Als voorbeeld: 
Een team finisht in een tijd van 09:13:54 en heeft gedurende de race 65 punten verdiend. 
Door de overschrijding van 13:54 krijgt dit team 5 punten aftrek dus het team houdt 60 
punten over. 
 
De winnaar van de Blue Bear Adventure Race is het team dat de meeste punten (optelling van CP-
punten en ST-punten) heeft behaald in de snelste tijd. 
 
Bij hetzelfde aantal punten in exact dezelfde tijd geldt: 
• Het team met de meeste ST-punten wint! 
 
Bij zowel de DARS-catagorie als Recreanten-categorie is een apart klassement voor MIX en HEREN. 
Deelnemers aan de DARS verdienen punten voor het klassement. Wil je met je team in seizoen 2022 
deelnemen aan de DARS, schrijf je dan tijdig in via de website van Dutch Adventure Race Series. 
 
Start- en finish-locatie 
Dit jaar is de start zoals vanouds op het Dorpsveld, het grote grasveld dat vlakbij Sporthal de Run is 
gelegen. De fietsen kunnen ’s ochtends na het melden geplaatst worden in het Parc Fermé, dat dit 
jaar ook op het Dorpsveld gelegen is. Houd er rekening mee dat je ’s middags als je gaat finishen 
eerst de fietsen inlevert bij het Parc Fermé en daarna te voet finisht bij de ingang van Sporthal de 
Run.  
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Verplichte en aanbevolen materialen 
Op de website staat een overzicht met de verplichte en aanbevolen materialen. Zorg er alvast voor 
dat je alle spullen op orde hebt.  
 
Live location sharing 
Net zoals de editie in 2020 en 2021 willen we dit jaar ook graag weer werken met Google Live 
Location Sharing om jullie posities tijdens de race in de gaten te kunnen houden.  Om jullie live 
locatie te delen met ons tijdens het evenement hoef je slechts een paar stappen op je smartphone te 
doorlopen. Het kost je nog geen twee minuten! Het enige dat je nodig hebt is een Gmail-account en 
Google Maps App op je smartphone. De instructie voor het instellen vind je achteraan in deze 
nieuwsbrief.   
 
Tijdsindeling:  

- Vanaf 07.30u kunnen teams zich melden. Je ontvangt dan de racetas met essentiële 
dingen/info voor de race!  
Er zijn ’s ochtends geen kleedkamers beschikbaar dus zorg dat je thuis al helemaal 
omgekleed bent.   

- Tussen 07.30u en 08.30u dienen de mountainbikes, voorzien van door organisatie verstrekt  
startnummer, gestald te worden op de hiervoor aangewezen plaats.  

- Om exact 08.30u start de briefing.  
- Plusminus 08.45u verplaatsen vanaf sporthal De Run naar de startlocatie van de proloog. (+/- 

100mtr vanaf de sporthal, details volgen tijdens briefing) 
- 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.  
- Tussen 18.00u en 19.00u zijn er twee kleedkamers beschikbaar waar de deelnemers kunnen 

douchen. Er zijn meerdere sportclubs actief in de Sporthal dus probeer allemaal zo sociaal en 
sportief mogelijk om te gaan met het beperkte aantal kleedkamers. 

- Plusminus 19.00u start van de pasta-party. 
- Plusminus 19.45u prijsuitreiking 

  

http://www.bluebearberlicum.nl/?page_id=515
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Parkeren:  
Aangezien er dit jaar totaal 75 teams (Wedstrijd en Recreanten) deelnemen wordt het druk, ook met 
de auto’s om te parkeren. Maak a.u.b. gebruik van de hieronder aangegeven parkeerplaatsen. Zijn 
deze vol, dan is er in de nabijheid van Sporthal de Run nog genoeg parkeergelegenheid.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele waardevolle tips:  
We hebben nog een paar tips voor jullie om de race zo goed mogelijk te laten verlopen: 

- Zorg dat je in staat bent om minimaal één coördinaat in te tekenen op een stafkaart 
1:25.000, je moet dit namelijk kunnen om tijdens de proloog de locatie van WP1 in te 
tekenen. De rest van de race staan alle CP’s ingetekend dus daarna is het lekker racen! 

- Zoek even goed uit wat een Strava Heatmap is en wat je hiermee kunt. Tijdens de race zul je 
meerdere keren een dergelijke kaart te zien krijgen. 

- Zorg dat je overweg kan met een kompas en een opgegeven richting hiermee kan volgen.  
- Zorg dat je op de juiste manier je ICE-contact instelt op de telefoon welke je meeneemt 

tijdens de race. Mocht er iets gebeuren met je team-maatje dan is het wel handig om het 
ICE-contact direct te kunnen bellen. Het algemene noodnummer kun je altijd bellen, ook 
zonder telefoonontgrendeling. Maar een ICE-contact kun je alleen zonder 
telefoonontgrendeling bellen als dit op de juiste manier is ingesteld. Een handleiding om dit 
op de juiste manier in te stellen vind je hier. 
 

Veel succes met de voorbereidingen!!  

Organisatie Blue Bear Adventure Race Berlicum 

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

https://www.bluebearberlicum.nl/?page_id=11790
http://www.bluebearberlicum.nl/


 

Instellen Google Maps Live Location Sharing 

 

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. Mocht je meerdere Google-accounts gebruiken dan kun 

je rechtsbovenin door op het rondje met een letter te drukken, switchen 

tussen je Google-accounts. (Screenshot_1) 

2. Klik nu linksbovenin op de 3 horizontale streepjes. (menu)  

3. In het menu dat nu verschijnt klik je op “Locatie delen” (Screenshot_2) 

4. Rechtsbovenin klik je op het poppetje met het plusje (Screenshot_3) 

5. 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) 

6. Typ hier bovenin “bluebearberlicum@gmail.com” in en dan op Gereed of 

OK op het toetsenbord. (Screenshot_5) 

7. Vervolgens klik je op “Verzenden” (Screenshot_6) 

8. Nu is alles goed ingesteld, je ziet nu een melding dat je locatie wordt 

gedeeld met BLUE BEAR Adventure Race Berlicum. (Screenshot_7) 

9. Na de race kun je via de stappen 1 t/m 3 en vervolgens onderin het 

kruisje aanklikken, het delen van je locatie weer uitschakelen. 
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