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Op

moment van schrijven
staat de teller nog op 6 dagen,
10 uren, 49 minuten en 35
seconden voor de start van de
W.A.R. Voor ons als organisatie
een drukke tijd want zoals ze
zeggen the Devil is in the
details! Maar wat geeft het ook
een hoop energie, we maken er
voor iedereen een fantastische
dag van.
In deze nieuwsbrief brengen we
jullie graag op de hoogte van de
laatste
actualiteiten,
wetenswaardigheden en andere
relevante zaken zodat jullie
maximaal voorbereid kunnen
deelnemen aan de race.
Dus lees deze nieuwsbrief goed
door en doe je voordeel met de
tips en tricks die gegeven
worden. We verwelkomen jullie
heel
graag
zaterdag
3
september en hopen er samen
een mooie, sportieve, gezellige
en uitdagende dag van te
maken.

1e editie W.A.R.
3 september 2022
Sportpark Perkenslag
Westerbork

*Kom in sportkleding
*Aanmelden vanaf 7:30 uur
*Disclaimer inleveren
*Materiaal controle
*MTB klaarzetten
*Een kopje koﬃe/thee + gevulde koek
*8:45 uur laatste brieﬁng wedstrijdleider
*9:00 uur start race
*17:00 uur ﬁnish
*17:30 uur ﬁnish deadline

Parkeren

We hebben afspraken gemaakt met de andere gebruikers van het
sportpark. Gelieve niet te parkeren bij de de voetbal‐ of tennisclub.
Parkeren kan bij MFA de Groene Borg en als deze vol is bij de
papiercontainers aan de Groeneweg. In onderstaande kaartje zijn deze
terreinen aangegeven met een blauwe cirkel. Via de rode lijn loop je 250
meter naar de startlocatie.

Homaat 2a
9431 MK Westerbork

Tips van de voorlopers
Het parcours is getest door 2 ervaren personen. Zij
hadden een aantal opmerkingen die ook voor de
deelnemers van belang zijn.
*Veel adventureracers sporten in korte broek, maar
voor de hindernissen is een lange broek/tight
handig.
*Voor de CP omschrijvingen is het handig als je
kennis hebt van verschillende bomen. Wat is een
Els, Eik, Iep, Berk etc.
*Qua etappes is niet alles te halen je moet dus
keuzes gaan maken.
*Als je een routetechniek niet snapt kun je met
behulp van de kaart toch CP’s scoren en vanaf daar
verder gaan. Het is dus belangrijk om op de kaart te
weten waar je bent.
*Bij in ieder geval 1 CP moet je zwemmen om hem
te kunnen knippen.

Tips van de organisatie
*Mobiel/smartphone gebruik is toegestaan inclusief
de gps functionaliteit.
*Sla deze nummers op onder "calamiteiten WAR"
06 36215392 & 06 25054236
*Sommige klimopdrachten moet je met 2 personen
halen om punten te kunnen scoren. Helpen mag
vanuit de hindernis dus niet vanaf de grond. Een
hindernis mag onbeperkt opnieuw geprobeerd
worden.
*Hoe is het gesteld met jullie kennis van het Drents?
*Zorg dat je Romeinse cijfers kan lezen/begrijpen.
*Watertappunten zijn op de kaart aangegeven en op
WP2 kun je ook gebruik maken van de kraan.
*Voor een ST kan een bindtouwtje 99.22 cm handig
zijn (5mm diameter is voldoende sterk).
*Zorg dat je de Reeks van Fibonacci kent.
*Een digitale tijd omzetten naar een analoge klok is
een handige skill.
*Check nog even de lijst met verplichte materialen.
*Neem een slot voor de ﬁets mee.
*Heb je een huur MTB, neem dan zelf een helm en
reparatieset mee.
*De drankjes bij de maaltijd kunnen alleen
contactloos of gepast afgerekend worden.

Ranking
Er zijn prijzen voor de top‐3 van de categorieën,
Dames / Heren / Mix
De Eindranking wordt opgemaakt op basis van:
1) Binnen de deadlines gebleven en de VP’s behaald
2) Aantal CP’s in totaal
3) Bij gelijke stand het aantal etappes waar een CP
in is behaald
4) Als laatste kijken we naar de racetijd
Tijdsoverschrijding bij de ﬁnish iedere 3 minuten na
8 uur race tijd gaat er 1 CP van het totaal af.
Tot 17:30 kan geﬁnished worden, dit kost wel
punten voor de tijdsoverschrijding.

Reglement
We hebben geprobeerd het reglement zo simpel
mogelijk te houden. Het puzzelen en navigeren is
al lastig genoeg. Lees het nog even na op de
website: https://outdoorsportwesterbork.nl

Race schema
Hieronder staat het schema van de race. Je bent vrij om de
volgorde van etappes en special tasks te bepalen. Niet alle
onderdelen zijn de hele dag open dus hierbij komt het aan op
planning. Iedereen krijgt bij de start de knipkaart voor etappe1,
maar je zou kunnen beslissen om eerst de Special Tasks bij WP1 te
gaan doen. Per etappe krijg je op het WP een nieuwe knipkaart, het
is dus niet mogelijk CP's van een andere etappe te knippen.
De geschatte etappe tijden zijn exclusief de tijden voor het
wisselen en de Special Tasks. Eventuele wachttijden onderweg
worden niet gecompenseerd.
In de tabel rechts staan de punten die bij de ST's te behalen zijn.

Striproute
De striproute aan de rechterkant beschrijft de route aan de
linkerkant. Ieder zijstreepje is een weg die je aan die kant niet
ingaat. Dus bij de eerste splitsing die je hier tegenkomt laat je het
linkerpad liggen.

Dit is weer een ander soort striproute!

Kompas
Met behulp van een kompas kun je zorgen dat het
magnetische noorden en de kaart gelijk liggen.
Ook kun je het kompas zo instellen dat je een bepaalde koers
kan volgen. Stel het draaibare gedeelte van het kompas zo in
dat het aantal graden bij de richtingspijl komt te staan.
Vervolgens draai je het kompas zo dat de magneetnaald
tussen de markering op het kompas komt te staan. De
richtingspijl wijst nu de kant op van de ingestelde koers.
Let op! Een kompas reageert ook op metalen voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een ﬁetsstuur, dit kan ervoor zorgen dat je
kompas de verkeerde kant op wijst.

Kaart
De kaarten die we gebruiken zijn schaal 1:25000 (4cm = 1km)
Om coördinaten in te tekenen is een kaarthoekmeter een handig stuk gereedschap. Op de kaart
hieronder ligt de kaarthoekmeter op 225.36‐548.78
Als je de teksten op de kaart kan lezen is de bovenkant het noorden.

Videoroute

Bekijk onderstaande route thuis alvast zodat je op 3
september niet steeds op je mobiel hoeft te kijken.
(Ja het gebruik van een mobiel is toegestaan)
https://youtu.be/kx8wiVvCijwi

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

Voorzitter Wubbe‐Jan Wieske en Hoofdsponsor Sander Vos
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