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Als om 6 uur de wekker gaat, duurt het een paar slaperige seconden voordat mijn hoofd een blij 

sprongetje maakt: vandaag de Blue Bear Adventure Race! Guido haalt me op en ruim op tijd zijn we 

in Berlicum. Het is direct gezellig met een hoop bekenden. Bij de briefing ben ik even van slag door 

het nieuws over de vriendelijke fotograaf Simon, die je overal bij sportevenementen tegenkwam en 

waarmee we zoveel uurtjes hebben mogen nagenieten door zijn mooie platen. Wat een verdrietig 

bericht. Gecondoleerd met dit verlies voor al zijn naasten, de sportwereld zal hem missen.  

Om 9 uur precies mogen we onze enveloppen openmaken voor de proloog. We moeten het 

coördinaat van WisselPunt (WP) 1 bij elkaar lopen door de huisnummers op de kaart op te zoeken. 

Vier van de twaalf nummers hebben we niet nodig, die zijn al bekend door de kaart. Op de fiets naar 

het WP wijken we direct af van het plan dat we hadden. We wilden eerst vanaf WP 1 warm worden 

met een loopetappe, maar besluiten na drie supersnelle Special Tasks (ST’s) toch eerst de run-kano 

etappe te doen in verband met het beperkte aantal kano’s. In die etappe mogen we ook meteen de 

welbekende Blue Bear video route doen.  

In de kano halen we de twee herenteams in, die we met lopen niet bij konden houden. Een fikse 

hagelbui geselt ons op het water, doorpeddelen maar. We doen de andere etappes vanaf WP1, 

waaronder met een loeizware bosstep over een lekker modderig paadje en twee prachtige 

hangbruggen, leuk! Intussen genieten we van het zonnetje, het weer zit enorm mee. De fietsetappe 

vanaf WP1 laten we liggen, dat wordt onze ‘skip etappe’ als we aan het einde van de dag te weinig 

tijd hebben.  

Naar WP2 vinden we moeiteloos de punten op de oleaat door goed op de afstanden te letten. Op 

WP2 mogen we mooie rondjes fietsen, kickbiken en rennen en steken ongeveer 20 keer het spoor 

over, we hoeven maar 1 keer op de trein te wachten, geluk hebben. Op het WP heeft strongman 

Guido de ST met de legertruck al voor de helft gedaan voordat ik de knipkaart van de etappe in heb 

kunnen leveren. 

Al de hele dag liggen we voor op de richttijden van de etappes. Vooral lopen, kanoën en steppen gaat 

sneller dan de richttijden. Guido navigeert weer eens messcherp en het enige checkpoint waar we 

lang naar zoeken is een wrattenboom, waar we naar hulst moeten zoeken (verkeerde info gegeven 

     ). We weten dat we meestal langer doen over het fietsen, en wat ons nog rest is drie keer fietsen! 

Hoopvol fietsen we terug naar WP1 en doen daar onze vooraf bedachte ‘skip etappe’, een route 

langs prachtige paadjes en plekjes, waar we niets hoeven te skippen. Zonder te hoeven vechten 

tegen een deadline halen we de laatste 4 CP’s op. Met een half uur over op de klok luiden met de 

bel, met alle CP’s op zak!  

 

 

 

 



Het resultaat blijkt goed voor een 3e plek overall en een 1e plek bij de mixed / dames teams. 

Felicitaties voor Koen & Tom en Mike & Jop die na een spannende strijd op slechts 20 seconden 

afstand 1e en 2e bij de heren werden. Met de 70 teams is het gezellig eten en na-kletsen, een keer 

zonder 1,5m afstand! 

Alle lof voor de organisatoren en alle vrijwilligers voor deze prachtige dag. Zo fijn dat er mensen zijn 

die hun kostbare vrije avonden, dagen en nachten willen stoppen in het organiseren van adventure 

races. Zonder jullie kan deze kleine maar o zo leuke sport niet bestaan. Hulde dus!   

 


