
Je racetijd start bij het openen van de envelop!
Startlocatie/parkeren: Hoenderloseweg 191, Ugchelen
Race:     SSONAR ‘21  
Briefing:        versie 2 
www.orienteer-navigeer.nl/briefing voor de laatste versie
Je racetijd start bij het openen van de envelop!

Beste deelnemers,

Keigaaf dat je meedoet. Je race is begonnen! Bij deze nog wat laatste, essentiële informatie.

In dit pakket zitten;
Kaarten (Kaartspel // Kaartpakket 1: 1x dubbel gevouwen A3 + binnenin 1xA4 // Kaartpakket 2: 1xA4)
Antwoordstrips (E1 tot E7, E5 gecombineerd met foto’s)
Noodlineaal en raceschema.

CP waardering
Grijsgearceerde CP’s op de antwoordstrips (bonus CP’s/BP’s en specialtask (ST)) zijn 2 punten waard. Etappe 3 
heeft naast een controle letter nog een keuze; hangt het CP op locatie A of locatie B? Zie de detailkaartjes tegen 
die tijd. Juist is een halve punt erbij, fout is een halve punt eraf. Normale CP’s zijn 1 punt waard.

Fietsregels
Je mag met uitzondering van het gebied van Etappe 1 fietsen in het bos. Wijk je ver uit buiten logische routes, 
dan is dit niet gegarandeerd. Geef paarden/ruiters altijd voorrang, wees vriendelijk en verminder snelheid bij het 
passeren van wandelaars. 

Extra aanwijzingen per etappe zijn;
 Kaartpakket 1: Begin met de buitenkant, maak het pas open op WP1, wanneer je start met Etappe 3.
 Etappe 1: Je kaart vind je in het kaartspel, een overzicht vind je op kaartpakket 1. Elke ‘kleur’    
 heeft een eigen soort kaart (topo, openstreetmap, luchtfoto, reliëf). Je hebt dus een overvloed aan   
 informatie, gebruik wat je nuttig acht. 
 Etappe 1: CP B, D en H zijn op het antwoordstrip CP J Q en K. 
 Etappe 1: CP H/K: Beetje verhangen. Nieuwe hint: noordoost van poel in een boom op heuphoogte.
 Etappe 2: Indien je verdwaalt voordat je WP 1 haalt, probeer dan op eigen kracht toch     
 WP1 te vinden. Lukt dit echt niet, open dan kaartpakket 1 alvast. 
 Etappe 3: Naast de hoofdkaart, vind je bij het openmaken van het kaartpakket een detailkaart per CP
 Etappe 3: CP 29: Benader dit CP enkel vanuit zuid of noord.
 Etappe 4: CP 32. Hint: Tak borsthoogte
 Etappe 5: Foto nr 8/CP F: Nieuwe vraag: Hoeveel route paaltjes staan er op dit kruispunt?
 Etappe 5: CP E: is niet foto 14. Kan het best benaderd worden vanaf het zand. Het ‘olifantenpaadje’ is   
 heel klein.  

Gebreken & terugkoppeling
Indien je tegen dingen aanloopt die niet (meer) kloppen, dan zou ik het heel fijn vinden om dit te horen. Mail na de 
race naar jurjen@orienteer-navigeer.nl. Start/finish selfies, foto’s of andere opmerkingen zijn ook welkom! Ook via 
de app (watsapp/telegram) op 0643163909.

Noodnummer
Bij acute nood bel je uiteraard 112. Als je ergens niet uitkomt, kun je mij bellen of appen. Helaas zal ik niet altijd 
bereikbaar kunnen zijn. Mijn nummer is 0643164909. 

Tot slot: Geniet, vergeet je fiets niet op slot te zetten en neem al je afval mee. Succes!
Groet, Jurjen
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(tik de evenlop op tafel om de tekst achter het venster te lezen)


