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Organisatie
Wedstrijdcoördinator   
Anita Foppen (tel. +31 (0) 6 200 80 815)

Secretariaat
Dorine de Vries-Sala (tel. +31 (0) 6 224 629 02)

Wedstrijdleider
Peter Foppen

Baanlegging 
Peter Foppen (dag 1)
Peter Verbeek (dag 2)

Controleurs
Niels-Peter Foppen (dag 1)
Ton de Vaan (dag 2)

IOF Event Advisor
Ton de Vaan

Media & IT 
Niels-Peter Foppen

Hoofdstarter
Hans Kuijken

Catering 
Hanneke Zuidema



De organisatie is druk bezig geweest om de 2-Daagse 
wederom tot een succes te maken. Het resultaat tot nu 
toe mag er zijn. Niet in de laatste plaats omdat de tweede 
dag een WRE status voor H/D 21 heeft meegekregen, 
wat de 2-Daagse tot een extra spannende topwedstrijd
maakt. Diverse nationaliteiten uit geheel Europa hebben 
zich ingeschreven.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een gratis foto-oriëntering of sprint-oriëntering in 
de binnenstad van Harderwijk. Dit kunt u doen op alle 
dagen en op ieder gewenst moment, al hardlopende of 
als een gezellige (gezins-)wandeling.

Houd de website en facebook van de 2-Daagse in de 
gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws 
en de uitslagen van dit evenement.

Op deze plaats wil ik bij voorbaat alle vrijwilligers 
bedanken die voor, tijdens en na de 2-Daagse hun 
steentje aan de organisatie bijdragen. In het bijzonder 
gaat mijn dank uit naar Anita Foppen, Dorine de Vries, 
Niels Peter Foppen en Peter Foppen. Zij vormen vrijwel 
het gehele jaar door de spil van de organisatie en maken 
dit evenement in alle opzichten samen met de andere 
vrijwilligers en deelnemers aan de wedstrijden, tot een 
succes. 

In de hoop dat de weersomstandigheden ons een beetje 
goed gezind zijn, maken wij er op 26 en 27 oktober een 
sportief, gedenkwaardig en bovenal gezellig weekend 
van, waar Peter met trots op terug zou kunnen kijken.

Hanneke Zuidema
Voorzitter OLV MINOR

Voorwoord
Beste oriënteringsvrienden,

Op 23 juni 2013 is de organisatie van de 2-Daagse 
van Noord-West Veluwe in haar hart getroffen. Peter 
Verbeek is die dag na het uitchecken van zijn wedstrijd 
voor het NK Sprint onwel geworden en overleden. Hij 
was een stuwende kracht binnen de oriënteringssport, 
gepassioneerd oriënteerder en mede-organisator van 
de 2-Daagse van Noord-West Veluwe, zo ook deze keer. 

Binnen zijn familie, vriendenkring, werk en de 
oriënteringssport is zijn afwezigheid intens voelbaar. 
Tegelijkertijd geven dierbare herinneringen over zo’n 
mooie persoonlijkheid als Peter, ons inspiratie en kracht 
om de oriënteringssport letterlijk en figuurlijk op de kaart 
te blijven zetten. Eén ding staat voor ons nu voorop: 
wij willen recht doen aan de betekenis die Peter heeft 
gehad voor de oriënteringssport in het algemeen en 
onze verenging MINOR in het bijzonder. 

In overleg met zijn vrouw Birgitta en de kinderen Sylvia 
en Timo is gezocht naar een passende wijze om Peter te 
verbinden met de oriënteringssport. Peter heeft voor de 
tweede dag van deze 2-Daagse (onder meer) de banen 
gelegd voor de wedstrijden. Dit belangrijke gegeven 
vormt een natuurlijk moment om de 2-Daagse in 2013 
mede de titel Peter Verbeek         wedstrijd mee te geven. 
Ons eerbetoon aan Peter komt tot uitdrukking in een logo 
dat op diverse manieren en momenten voor, tijdens en na 
de 2-Daagse zichtbaar aanwezig is (waaronder in deze 
nieuwsbrief). Wij hopen, met Birgitta en de kinderen, 
dat Peter hiermee een bijzondere waardevolle plek kan 
krijgen die hij heeft verdiend binnen de oriënteringssport 
en bovenal in de harten van de deelnemers aan de 
2-Daagse van Noord-West Veluwe.



Algemeen
Secretariaat/CC
Secretariaat op de wedstrijdlocaties:
zaterdag 26 oktober geopend vanaf 11.30
zondag 27 oktober geopend vanaf 9.00

Let op, de klok gaat 1 uur achteruit in de nacht van 
zaterdag op zondag!

Bij aankomst krijgen de deelnemers hun startnummer en 
eventueel hun huur SI sleutel uitgereikt. Eventueel nog 
te betalen inschrijfgelden dienen bij aankomst te worden 
voldaan . Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden, graag 
melden bij het secretariaat om dit te kunnen retourneren  
bij de eigenaar.

SI-sleutels
Bij alle wedstrijden wordt het SI-systeem gebruikt. Indien 
u een andere SI-sleutel gebruikt dan opgegeven, wordt 
u verzocht dit direct door te geven aan het secretariaat. 

Teruggave van de gehuurde SI-sleutel vindt plaats 
bij het secretariaat gelijk na binnenkomst op zondag 
27 oktober. Indien u de laatste dag niet start, wordt u 
verzocht de sleutel op een eerder moment in te leveren 
bij het secretariaat.

Borstnummer
Het borstnummer moet duidelijk op de borst worden 
gedragen. Het borstnummer mag niet worden gevouwen 
of worden bijgeknipt.

Starttijden
Starttijden worden circa 14 dagen voor het evenement 
gepubliceerd op de website en worden tevens 
opgehangen op het informatiebord op de dag van de 
wedstrijd.

Resultaten
De uitslagen worden opgehangen in het finish gebied 
en zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website. 
Er zal een totaal uitslag worden opgemaakt over beide 
wedstrijddagen. 

Klachten / protesten
Het indienen van een klacht of protest moet worden 
gedaan volgens de IOF wedstrijd regels, artikel 27 en 
28.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de 
wedstrijdleider; Peter Foppen, ten laatste 15 minuten na 
de finish.

Een protest moet schriftelijk worden ingediend bij een 
lid van de jury, ten laatste 1 uur na uitspraak van de 
organisatie over de klacht.

De jury bestaat uit:
Voorzitter: Ton de Vaan (IOF Event Advisor) (NED)
Leden:      Klaus Prunsche (GER)
     Elisabeth Schutjes (BEL) 
     Anne Heikoop (NED)

Prijzen
Over beide wedstrijddagen zal een totaal klassement 
worden opgemaakt. De prijsuitreiking start zondag 27 
oktober om 14:30.

Er zijn prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3 in elke categorie. 
In D/H10 ontvangen alle deelnemers een prijs. Er is een 
separate prijsuitreiking voor de WRE.

Kinderopvang
Er is geen kinderopvang tijdens de wedstrijden.

Kinder OL
Voor de kleintjes is er een lintenloop. Vooraf opgeven is 
niet nodig. U vindt ons nabij de tent van het secretariaat. 
Kosten bedragen 1 euro en bij terugkomst ontvang je 
een klein presentje.

Catering
In het finish gebied bieden wij allerlei drankjes (thee, 
koffie, frisdrank, bier en wijn) en etenswaar (groentesoep, 
broodjes worst, koek, chips en snoep) aan. Onze tent 
heeft een aantal tafels met zitplaatsen, waar u rustig 
uw consumptie kunt nuttigen en lekker kunt bijkletsen. 
Uw afval zien wij graag terug in de daarvoor bestemde 
afvalzakken.

Daginschrijving
Er is geen daginschrijving.

Verzekering
Deelname is voor eigen risico van de loper. De
organisatie is niet aansprakelijk bij ongevallen. 

De EHBO post vindt u bij het secretariaat en voor 
spoedeisende gevallen belt u 112 of gaat u direct naar 
het ziekenhuis st. Jansdal

Ongevallen
Alarmnummer : 112
EHBO: in finish gebied

Medische hulp buiten kantoortijden
Bel ‘s avonds of in het weekend eerst de huisartsenpost 
(HAP): 0900-341-0-341. Daar wordt bepaald of u
naar de huisartsenpost moet komen of dat een arts naar 
u toe komt. 

Indien u op eigen initiatief komt (dus zonder afspraak), 
moet u zich melden bij de receptie van de Spoedeisende 
Hulp in het ziekenhuis st. Jansdal, deze is gevestigd 
aan de achterzijde van het ziekenhuis. De afdeling is te 
bereiken via de Spoedbrug, of vanaf de hoofdingang via 
looproute 0.76

St. Jansdal
Weth.Jansenlaan 90, Harderwijk 
tel: +31 (0) 341 463 911.
Volg borden “centrum” en “ziekenhuis st. Jansdal”



Zaterdag 26 oktober
Programma
11:30 - Secretariaat open
13:00 - Eerste start
15:30 - Laatste start

Starttijden
We maken gebruik van vaste starttijden. Deze zijn te 
vinden op de website en worden opgehangen bij het 
secretariaat.

Postomschrijving
De postomschrijving staat op de kaart. Losse post-
omschrijving kunt u pakken in  het tweede startvak 
(- 2 minuten).

Startprocedure
3 minuten voor de start wordt de loper opgeroepen (de 
klok bij de start geeft de starttijd van de loper aan zoals 
aangegeven op de startlijst). Naam, nr SI-sleutel worden 
gecontroleerd. 

2 minuten voor de start gaat de loper het tweede vak 
binnen. Hier liggen de postomschrijvingen. Deze moet 
de loper zelf pakken.

1 minuut voor de start  gaat de loper het derde startvak 
binnen. Bij het  5e geluidssignaal kan de loper starten. 
De loper pakt de kaart uit de juiste bak. Doet de SI-
sleutel in de startpost  en begint de wedstrijd.

(ondanks vaste starttijden maken we toch gebruik van 
een startpost) 

Wedstrijdinformatie etappe 1 Zandenbos 

Late start
Deelnemers die te laat zijn voor hun start dienen zich 
te melden bij de start official en kunnen op zijn teken 
starten. Hun initiële starttijd blijft geldig. Er zal geen
nieuwe starttijd worden toegekend. 

Pre-start
We maken gebruik van een pre-start. Er loopt een baan 
met sportlint naar de daadwerkelijk startlocatie. Het 
sportlint moet gevolgd worden.

Finish
Na het passeren van de finish moet u gelijk uw SI-sleutel 
laten uitlezen op het secretariaat. Hier ontvangt u een 
uitdraai van de gelopen tijd.

Indien u uw wedstrijd voortijdig beëindigt dient u zich af 
te melden  bij het secretariaat.

Kaarten
U kunt de kaart na het passeren van de finish behouden. 
Wij vragen om eerlijkheid en verzoeken de kaart niet te 
tonen aan diegenen die nog moeten starten.

Speciale symbolen

  Boomstronkenveld

  Zand

  Fietspad

Routeoverzicht etappe 1
   
Route   Afstand          Posten  Klasse      Schaal
 
Route 1  10,4 km   30  H21, H35     1:10 000

Route 2  8,4 km   24  H-20, H40, H45     1:10 000
       D-20, D21

Route 3  6,2 km   18  H-18, H50, H55     1:10 000
       D-18, D35, D40, D45

Route 4  4,3 km   13  H-16, H60, H65, H70, H75, H80, H85  1:10 000
       D16, D50, D55, D60, D65, D70, D75

Route 5  4,2 km gemiddeld 16  H-14      1:10 000
       D-14

Route 6  2,8 km gemakkelijk 14  H-10, H-12     1:10 000
       D-10, D-12
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Parkeren
Volg astublieft de aanwijzingen van de organisatie bij 
het parkeren. 

Afstanden
P → Secretariaat
100-900m

Secretariaat → Start
1000m

Finish → Secretariaat
80m

Locatie
Het wedstrijdsecretariaat is gesitueerd op:
Kruising Petersom-Ramhringweg/Vennenpad
Nunspeet

GPS: 52.362393,5.794766

Bewegwijzering
Vanaf snelweg A28, afslag 14 richting Elspeet

Finishgebied

1. Secretariaat
2. Catering
3. Toiletten
4. Clubtenten 



Zondag 27 oktober
 
Let op: de klok is vandaag 1 uur achteruit gegaan

Programma
09:00 - Secretariaat open
10:30 - Eerste start
13:00 - Laatste start
14:30 - Prijsuitreiking

Starttijden
We maken gebruik van vaste starttijden. Deze zijn te 
vinden op de website en worden opgehangen bij het 
secretariaat.

Postomschrijving
De postomschrijving staat op de kaart. Losse post-
omschrijving kunt u pakken in  het tweede startvak 
(- 2 minuten).

Startprocedure
3 minuten voor de start wordt de loper opgeroepen (de 
klok bij de start geeft de starttijd van de loper aan zoals 
aangegeven op de startlijst). Naam, nr SI-sleutel worden 
gecontroleerd.

2 minuten voor de start gaat de loper het tweede vak 
binnen. Hier liggen de postomschrijvingen. Deze moet 
de loper zelf pakken.

1 minuut voor de start  gaat de loper het derde startvak 
binnen. Bij het  5e geluidssignaal kan de loper starten. 
De loper pakt de kaart uit de juiste bak. Doet de SI-
sleutel in de startpost  en begint de wedstrijd.

(ondanks vaste starttijden maken we toch gebruik van 
een startpost)

Wedstrijdinformatie etappe 2 Beekhuizerzand

Late start
Deelnemers die te laat zijn voor hun start dienen zich 
te melden bij de start official en kunnen op zijn teken 
starten. Hun initiële starttijd blijft geldig. Er zal geen
nieuwe starttijd worden toegekend. 

Pre-start
We maken gebruik van een pre-start. Er loopt een baan 
met sportlint naar de daadwerkelijk startlocatie. Het 
sportlint moet gevolgd worden.

Drinkpost
Er is een drinkpost (bekertjes water) voor de deelnemers 
aan de WRE.

Finish
Na het passeren van de finish moet u gelijk uw SI-sleutel 
laten uitlezen op het secretariaat. Hier ontvangt u een 
uitdraai van de gelopen tijd.

Indien u uw wedstrijd voortijdig beëindigt dient u zich af 
te melden  bij het secretariaat.

Kaarten
Na het passeren van de finish zal de kaart worden 
ingenomen. De kaart zal worden vrijgegeven als alle 
deelnemers aan de WRE zijn gestart.

Speciale symbolen

  Boomstronkenwal

  Zand

  Fietspad

Routeoverzicht etappe 2
   
Route   Afstand          Posten  Klasse      Schaal

Route 1  6,9 km   26  H21 (WRE), H35    1:10 000

Route 2  5,0 km   22  H-20, H40, H45     1:10 000
       D-20, D21 (WRE)

Route 3  4,4 km   19  H-18, H50, H55     1:7500
       D-18, D35, D40, D45

Route 4  3,6 km   16  H-16, H60, H65, H70, H75, H80, H85  1:7500
       D16, D50, D55, D60, D65, D70, D75

Route 5  2,9 km gemiddeld 10  H-14      1:7500
       D-14

Route 6  2,5 km gemakkelijk 9  H-10, H-12     1:7500
       D-10, D-12
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Parkeren
Volg astublieft de aanwijzingen van de organisatie bij 
het parkeren. 

Afstanden
P →  Secretariaat
1200-1600m

Secretariaat → Start
80m

Finish → Secretariaat
-

Locatie
Het wedstrijdsecretariaat is gesitueerd op:
Beltweg
3847 Harderwijk

GPS: 52.33172,5.664175

Bewegwijzering
Provinciale weg N302 Harderwijk-Milligen, zijweg  
Watertorenweg in Harderwijk

Finishgebied

1. Secretariaat
2. Catering
3. Toiletten
4. Clubtenten 




