Nieuwsbrief 1 Westerborker Adventuresurvival Race
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Op 9 februari 2022 is

Stichting Outdoor Sport
Westerbork opgericht bij
notaris Westerling.
Even voorstellen, wij zijn Mark
Kerssies, Matthijs van den
Hatert, Niki Pruis en Wubbe‐
Jan Wieske. Vier enthousiaste
sportievelingen die al jaren
actief en fanatiek de
survivalrunsport bedrijven.
Daarnaast hebben wij steeds
meer ervaring opgedaan met
adventureraces en aanverwante
evenementen.
De combinatie van
verschillende sportdisciplines
en oriënteering, waarbij ook
tactisch inzicht van groot
belang is, willen wij graag naar
Westerbork halen.

AR‐Afkortingen

AR; Adventure Race
CP; Checkpoint, een controle
punt op de route.
WP; Wisselpunt hier wissel je
tussen etappes.
VP; Verplicht punt, het missen
van een VP zet je onderaan de
uitslag.
ST; Special task, Klimmen
Slepen Tillen Behendigheid
Puzzelen.
W.A.R.; Westerborker
Adventuresurvival Race.

1e editie W.A.R.
3 september 2022
Sportpark Perkenslag
Westerbork
De eerste editie van de W.A.R.
vindt zaterdag 3 september 2022
plaats. Een adventuresurvival race
in een prachtige omgeving midden
in Drenthe. De natuur in en om
Westerbork
biedt
voldoende
uitdaging voor de ambitieuze
atleet, recreant of beginner en
daagt alle deelnemers op zijn of
haar niveau uit. Rennen door de
bossen, over heide en woeste
gronden afgewisseld met pittige
survivalhindernissen,
afstanden
mountainbiken,
navigeren
en
verrassende
special
tasks.
Prachtige omstandigheden voor
een sportieve en uitdagende race
met het doel zoveel mogelijk CP’s
te verzamelen en binnen de tijd te
ﬁnishen.

Als organisatie zijn we volop bezig
met de voorbereidingen. De
contouren van het parcours zijn
inmiddels zichtbaar en de eerste

routes zijn ingetekend. Jullie
zullen verrassende special tasks
gaan ervaren, waarbij je zowel
mentaal
als
fysiek
wordt
uitgedaagd. Daarnaast mogen wij
rekenen
op
enthousiaste
medewerking in en buiten ons
dorp, waardoor we het parcour en
het vinden van de CP’s net wat
interessanter kunnen maken.

Op de locatie van een CP hangt
een knijper waarmee een patroon
van gaatjes in een knipkaart
geknepen wordt. Voor
het
navigeren maak je gebruik van
kaarten en etappe informatie die
bij de start of op een WP worden
verstrekt.
Het parcours is zo opgezet dat
inkorten van de route goed
mogelijk is. Ook heb je de keuze
om onderdelen niet te doen. Het
is zaak om de deadlines in de
gaten te houden want deze
wegen zwaarder dan het aantal
gevonden CP’s. Verder zijn er VP's
die je zeker moet bezoeken.

Klimmen

Trainen en voorbereiden
Om de Westerborker Adventuresurvival Race tot een
goed einde te brengen heb je naast het sportieve
aspect andere vaardigheden nodig. Zo
is het
essentieel dat je kaart kunt lezen om van het ene
punt naar het andere te kunnen komen. Daarnaast
ken je verschillende navigatietechnieken en
routevormen.
Ga je voor een topklassering dan zijn de volgende
vaardigheden de moeite waard om te oefenen;
*Rijksdriehoekscoördinaten intekenen
*Kruispeiling op een kaart intekenen
Verschillende etappes kunnen
routevorm bevatten, zoals;
*Kompasroute
*Striproute
*Kralenroute
*Vector
*Oleaat
*Bolletje‐pijltje

een

bepaalde

Alle puzzels kunnen met een beetje nadenken
worden opgelost. Kom je niet uit een route denk dan
aan de tijd.

De W.A.R. zal bovengemiddeld veel uitdagende
survivalhindernissen bevatten. Voor de getrainde
survivalatleet een mooie afwisseling naast de loop‐
en ﬁetsetappes en voor de adventurerace atleet,
recreant en beginner de
uitdaging
ook
hier
zoveel mogelijk CP’s te
halen. De hindernissen
zullen
uit
relatief
eenvoudige
enkelvoudige
hindernissen bestaan,
maar ook zullen de
(zeer)
zware
combinaties
niet
ontbreken. Kennis van
klimtechnieken, zoals
een
voetklem,
de
apenhang
en
een
swing‐over gaat zeker
helpen om op deze
hindernissen punten te behalen.

Materialen
Voor een dergelijke race zijn er verplichte materialen
nodig, deze staan in een lijst op onze website: https://
outdoorsportwesterbork.nl/reglement/

Het is mogelijk een MTB te huren voor een bedrag
van 25 Euro, maten S t/m XL zijn beschikbaar. Stuur
een mailtje naar info@outdoorsportwesterbork.nl om
te reserveren. Wel dien je zelf een helm en
reparatieset te regelen.

Overnachten
Voor een overzicht van accommodaties om te
kunnen overnachten verwijzen we naar https://
www.gastvrijwesterbork.nl

PS Ken je iemand die graag wil deelnemen, maar nog geen
teammaatje heeft? Vindt hij of zij het geen probleem om
een team te vormen met een onbekende? Stuur dan een
mail naar info@outdoorsportwesterbork.nl. Wij zullen ons
best doen het contact tot stand te brengen.

Voorlopig tijdschema

*Kom in sportkleding
*Aanmelden vanaf 7:30 uur
*Disclaimer inleveren
*Materiaal controle
*MTB klaarzetten
*8:45 uur laatste brieﬁng wedstrijdleider
*9:00 uur start race
*17:00 uur ﬁnish
*17:30 uur ﬁnish deadline
*Afsluitende maaltijd en prijsuitreiking

ARBN

We zijn aangesloten bij de Adventure
Race Bond Nederland. Dit is de
organisatie die er is voor alles wat met
AR in Nederland te maken heeft. De
landelijke competitie DARS valt onder
deze bond daarnaast staan er ook
races op de kalender die geen deel
uitmaken van de competitie. Neem
een kijkje op de site van de ARBN
voor meer informatie. https://
www.adventureracen.nl

Vrijwilligers

Een wedstrijd zoals de Westerborker
Adventuresurvival Race wordt pas echt
een succes met behulp van vrijwilligers.
Een belangrijke taak tijdens deze race is de
controle van de special‐tasks waarbij
deelnemers een opdracht of hindernis
uitvoeren. Verder zijn er wisselpunten
waar deelnemers wisselen van
vervoersmiddel tussen de etappes. Op
deze punten worden de scorekaarten
verzameld waarmee we de einduitslag
kunnen opmaken.
In ruil voor het in goede banen leiden
tijdens de race krijg je van ons een
lunchpakket een afsluitende maaltijd en
een superleuke dag.
Aanmelden als vrijwilliger kan door een
mail te sturen naar:
info@outdoorsportwesterbork.nl

Sponsoren!

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van een
geweldige race?
Een gemotiveerde organisatie, fanatieke deelnemers
waar het plezier van afspat, dolenthousiaste
vrijwilligers die onmisbaar zijn en …

“Ik steun graag lokale evenementen waarbij
naast het sportieve element ook gezelligheid en
saamhorigheid hoog in het vaandel staan”
Sander Vos

Vrijgevige sponsoren, die meehelpen om de
ﬁnanciële druk van een arme stichting te verlichten.
Met gepaste trots kunnen wij melden dat naast
Notariskantoor Westerling in Westerbork en
Woonaccent Makelaars Westerbork, beide
sponsoren van het eerste uur, ook Iers Restaurant &
Pub De Turfsteker Westerbork zich heeft gemeld, en
wel als HOOFDSPONSOR!!
Na 8 uur racen is het ﬁjn om de reserves weer aan te
vullen. De afsluitende maaltijd wordt verzorgd door
onze hoofdsponsor.
Het blijft fantastisch om te zien waar een klein dorp
groot in kan zijn!!
Voorzitter Wubbe‐Jan Wieske en Hoofdsponsor Sander Vos

https://outdoorsportwesterbork.nl

