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Organisatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter:   Ton Roos  
Secretariaat:   Esther Bosman-Roos  
Wedstrijdleider:   Clemens Roos  
Logistiek-Financieel:  Adriaan Baas  
Algemene leden:  Hillegonde de Niet 
    Linda Wols 
 
Baanlegger stage 1:  Klaas de Jong 
Baanlegger stage 2:  Clemens Roos 
IOF Event Advisor:  Wil Allards (NED) 
Juryleden:   Anne Heikoop (NED) 
    Klaus Prunsche (DEU)   
    Luc Heuninckx (BEL)   
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Voorwoord  
voorzitter organisatiecomité 

 
Drie jaar na de Driedaagse van Drenthe in 2013 ter gelegenheid van ons 20 
jarig bestaan, is het tijd voor een vervolg: de 2 Daagse van Drenthe 2016 of 
ook wel Drenthe2Days 2016 (D2D). 
 
We hebben afgelopen maanden hard gewerkt om twee geweldige wedstrijden 
aan te bieden. Aan de terreinen zal het niet liggen. Dieverzand en de Kale 
Duinen, beide deel uitmakend van het Drents-Friese Wold, zijn twe van onze 
mooiste gebieden om in te lopen. Gevarieerd en detailrijk, snel maar soms 
ook fysiek zwaar om te lopen, u komt van alles tegen. Ik hoop dat u er van 
gaat genieten. Ik hoop ook dat u zaterdag na uw eigen wedstrijd in de 
gelegenheid bent om de Dames en Heren 21 (Elite) te zien finishen op hun 
World Ranking Event. We hebben de WRE aan het einde geprogrammeerd 
en hopen met velen van u de toplopers aan te moedigen. Een 
kijkpost/doorgang door de arena zal zorgen voor de nodige spanning en direct 
na afloop van de WRE zullen we samen met de wethouder van Westerveld en 
onze hoofdsponsor Verhoeven Groen de prijzen uitreiken. 
 
Door de samenwerking aan te gaan met RCN De Roggeberg kunnen we u 
tegen aantrekkelijke tarieven accommodatie aanbieden, maar ook op dag 2 
op De Roggeberg finishen. Ik hoop u ook op zaterdagavond te treffen bij de 
Pasta Party. Een mooi moment om elkaar te spreken over de eerste 
wedstrijddag.  
 
Vanaf deze plek spreek ik mijn dankbaarheid uit naar Staatsbosbeheer dat 
ons weer de toestemming heeft verleend om in deze geweldig mooie 
natuurgebieden onze wedstrijden te organiseren. Daarnaast gaat mijn dank uit 
naar de Provincie Drenthe en de gemeente Westerveld en Ooststellingwerf 
voor hun steun. RCN De Roggeberg en ons enthousiaste lid en sponsor 
Verhoeven Groen ook hartelijk bedankt voor de steun en samenwerking. 
 
Rest mij niets anders dan u allen een geweldige competitie toe te wensen. 
Veel succes en sportiviteit toegewenst. GENIET ER VAN! 
 
 
Ton Roos 
Voorzitter HOC’93 en 
Organisatiecomité Drenthe 2 Days 2016   
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Contactpersonen Secretariaat (CC) 

Esther Bosman:  GSM (+31) (0)6-49208740 
Bert Molenaar:   GSM (+31) (0)6-55130605 

 
Openingstijden CC op wedstrijdlocatie 
Vrijdag 28 oktober 18:00 uur – 20.00 uur  

(RCN De Roggeberg-restaurant) 
Zaterdag 29 oktober   11:00 uur tot einde wedstrijd 
Zondag 30 oktober  08:00 uur tot einde wedstrijd 

 
Wedstrijdinformatie 

Bij aankomst krijgt u als deelnemer de volgende informatie uitgereikt:  

 borstnummer 

 informatieboekje 

 SI-sleutel (indien gehuurd) 

 overzicht starttijden van de eigen vereniging 

 
Wedstrijden 
Twee individuele wedstrijden met gecombineerde resultaten: 
 
Zaterdag 29 oktober  Dieverzand 

12km van het CC eerste start 13.00.uur 
 

Zondag 30 oktober  Kale Duinen/Oude Willem 
0 km van het CC eerste start 09:45 uur (WINTERTIJD!) 

 
WRE 
Zaterdag 29 oktober  Dieverzand 
 12km van het CC Eerste start 14:52 uur 
 

Pasta party 
Zaterdag 29 oktober is het mogelijk om deel te nemen aan een Pasta party op 
RCN De Roggeberg. Vanaf 19.00u is het Italiaanse buffet geopend. Voor 
kinderen van 3 t/m 12 jaar is er een speciaal buffet en een gereduceerd tarief. 
Het organisatieteam sluit ook aan om samen met de deelnemers de 1e 
wedstrijd te evalueren. Aanmelden via RCN De Roggeberg. 

https://www.rcn.nl/nl/vakantieparken/nederland/friesland/rcn-de-roggeberg/orienteringsloop/aanmelden-pastabuffet


 5 

Overzichtskaart CC en Etappes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie Etappe 1    Locatie Etappe 2 
 
Bewijzering 
De bewijzering voor Etappe 1 begint op de N371 van Havelte naar Assen 
tussen Dieverbrug en Hoogersmilde. 
 
De bewijzering voor Etappe 2 begint op de N381 van Beilen naar Drachten, 
afslag Appelscha.  

E2 

CC RCN  
De Roggeberg 

P 

E2 

E1 

CC RCN De Roggeberg 

P 

E1 
 

E2 
 

P 
RCN De 
Roggeberg 

https://www.google.nl/maps/dir/52.8746792,6.366143/@52.8716158,6.3633973,15.04z
https://www.google.nl/maps/dir/52.9383131,6.3410905/@52.9374976,6.3388549,14.54z
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Daginschrijvingen OL 

Open moeilijk en Open gemakkelijk met SI-sleutel. Deelname door middel van 
aanmelden bij het secretariaat in de finisharena. 
 
Inschrijfkosten: 
Jeugd tot 1998   € 5,00  
Volwassenen   € 7,00  
Huur SI-sleutel   € 1,50 

 
Kinder-OL (linten) 

Tijdens de etappes is er voor de kinderen de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de kinder-OL. Aanmelden bij het secretariaat in de finisharena. Na afloop 
van de kinder-OL ontvangt elke deelnemer een kleine attentie. 
Kosten € 2,50. 

 
Controlesysteem 

Bij alle wedstrijden wordt het SI-systeem gebruikt.  
Er wordt gewerkt met vaste starttijden. Indien u een andere SI-sleutel gebruikt 
dan opgegeven, wordt u verzocht dit direct door te geven aan het secretariaat.  
Na het passeren van de finish, ontvangt u een uitdraai van uw SI met hierop 
uw tussentijden. 
Teruggave van de gehuurde SI-sleutel vindt direct plaats bij het secretariaat 
na binnenkomst op de laatste dag. Hier krijgt u uw borg terug. Indien u de 
laatste dag niet start, wordt u verzocht de sleutel op een eerder moment in te 
leveren bij het secretariaat. 
Huur SI-sleutel: € 1,50 /dag.  
Borg:   € 30,00 

 
Resultaten 

De resultaten worden opgehangen in het finishgebied. Publicatie op het 
internet zal zo spoedig mogelijk volgen. 
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Klachten/ Protesten 

Art 27 en 28 van het IOF competitiereglement zijn van toepassing op het 
indienen van klachten en protesten. 
Klachten dienen zo snel mogelijk en uiterlijk 30 min. na finish van de 
deelnemer schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleider, Clemens 
Roos. 
Protesten tegen de uitspraak van de wedstrijdleider n.a.v. een klacht dienen 
binnen 15 min. na de uitspraak van de wedstrijdleider schriftelijk te worden 
ingediend een lid van de jury.  
 
De jury bestaat uit: 
 
Voorzitter: Will Allards   IOF Event Advisor (NED) 
Leden:  Anne Heikoop  (NED)  

Klaus Prunsche  (DEU)  
  Luc Heuninckx  (BEL) 

 
Prijsuitreiking 

Zaterdag 29 oktober 
Voor de beste drie van de WRE’s in de finisharena. Prijsuitreiking om 16.40 
uur (gepland) d.z.v. de wethouder van sport van de gemeente Westerveld en 
de directeur van Verhoeven Groen. 
 
Zondag 30 oktober 
De prijsuitreiking van de 1e, 2e en 3e plaats van het algemeen klassement in 
elke categorie.  
Deze prijsuitreiking vindt plaats in de finisharena.  
De streeftijd is tussen 13:00-13.15 uur. De prijsuitreiking wordt verzorgd door 
de wethouder van de gemeente Ooststellingwerf en de voorzitter van HOC’93. 
 

Verzekering 
Deelname is voor eigen risico van de OL-loper. De organisatie is niet 
aansprakelijk bij ongevallen of ander ongemak. (diefstal, vastzitten van een 
voertuig op een pad of parkeerplaats). 
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Algemene informatie 

Alarmnummer:  112 
EHBO:    Beide dagen in het finishgebied 
 
Medisch: 

 Zaterdag: huisartsenpraktijk Diever/Dwingeloo, telefoon: 0521-592575 

 Zondag: Centrale Huisartsen Dienst Drenthe, telefoon: 0900 112 0112 
(0,10/min.) Werkt op afspraak. 
locatie: Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Europaweg-Zuid 1, 9401 RK  
Assen 

 
Ziekenhuis:  
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Europaweg-Zuid 1, 9401 RK Assen (tel. 0592-
325555) 
 
Calamiteiten: 
In geval van een calamiteit formeert de organisatie een crisisteam. U dient de 
opdrachten en commando’s van het crisisteam op te volgen. Het 
calamiteitenplan is te vinden bij het wedstrijdsecretariaat in de CC. 
 
Afval:  
Er zijn voldoende mogelijkheden om uw afval te deponeren. U wordt 
vriendelijk verzocht deze te gebruiken. 
 
Catering: 
In het finishgebied. 
 
Gevonden voorwerpen: 
Bij het secretariaat; open tijdens de etappes. 
 

Postomschrijving 

De postomschrijving staat op de kaart. Losse postomschrijving kunt u pakken 
in het tweede startvak. 

 
Inname van de loopkaarten 

De loopkaart van de 1e etappe wordt na de finish ingenomen. Deze wordt 
vrijgegeven nadat de laatste deelnemer van het WRE is gestart. 
De loopkaart van de 2e etappe kunt u na het passeren van de finish 
behouden. Wij vragen u om de nodige fairplay en uw kaart niet te tonen aan 
diegene die nog moet starten. 
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Startprocedure 

De starttijden zijn vast voor beide etappes. Bij de wedstrijdinformatie zit een 
overzicht van de starttijden van de deelnemers per club. 

 De klok bij de start geeft de starttijd van de loper aan, zoals 
aangegeven op de startlijst. Op dat moment: 
(- 4 min.) stapt de loper het eerste startvak binnen. Hier wordt de 
naam en het SI nummer gecontroleerd. De loper kan daar zijn SI 
clearen en checken. Aansluitend kan de deelnemer de 
postomschrijving pakken. 

 Bij (- 2 min.) stapt de deelnemer in het laatste startvak. Bij de laatste 
toon van de startklok steekt de deelnemer de SI-card in de start-SI. 
Vervolgens pakt de deelnemer zelf zijn kaart en begint de wedstrijd.  
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het pakken van de 
juiste kaart en postomschrijving. 

 Deelnemers die te laat aankomen bij de start (waarvan dus de vaste 
starttijd al is geweest), melden zich via het aparte startvak voor 
laatkomers en de open route bij de start-jury. Daar wordt eerst de 
naam en SI gecontroleerd. De controle geschiedt door middel van de 
startlijst. 

 Op aanwijzing van de starter kan de laatkomer van start.  

 Deelnemers die te laat starten, mogen de andere lopers niet 
hinderen. 

 
Voor beide etappes is er een pré-start. De start is gemarkeerd met een 
controlepost (zonder tang). 
 
Bij begeleid lopen dient de begeleider eerst zijn/ haar eigen route te lopen. 
  

Back-up controlesysteem  
Er wordt tijdens de 2 Daagse van Drenthe en de WRE gebruik gemaakt van 
Sport-Ident (SI). Bij het niet functioneren van het SI station dient u de back-up-
controletang te gebruiken en de post in uw kaart te stempelen. Indien de post 
is ontvreemd, treft u op de juiste locatie papiersnippers met daarop het 
postnummer van de post en eventueel het label van de post. Is de post 
weggehaald dan een of enkele papiersnippers meenemen en aan de finish 
afgeven. 
De posten worden twee uur na de laatste start van het wedstrijdterrein 
verwijderd. 
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Zaterdag  29 oktober   
1e etappe  Dieverzand 
Kaart:   Dieverzand (2015) 
Schaal :  1:10.000 (2,5 m) voor route 1 en 2 
   1:7.500 voor route 3 t/m 11 
 
Baanlegger:  Klaas de Jong 
Controleur:  Clemens Roos 
 
CC – E1:   12 km 
P - Finish  800-1000 meter 
Finish - start:  700 meter 
Eerste start:  13:00 uur 
Eerste start WRE: 14:52 uur 
Finish sluit:  17:15 uur 
 
Bij parkeren: volg de aanwijzingen van de organisatie. 
 

Zondag 30 oktober  
2e etappe Kale Duinen  LET OP: WINTERTIJD! 

Kaart:   Kale Duinen (2016) 
Schaal:   1:10.000 (2,5 m) voor route 1, 2 en 3 
   1:7.500 voor route 4 t/m 11 
 
Baanlegger:  Clemens Roos 
Controleur:  Klaas de Jong 
 
CC – E2:  0 km  
P - Finish:  400 meter 
Finish – start: 2100 meter (voor H80+ en D70/75+ is er vervoer 

naar de start) 
Eerste start:  09:45 uur 
Finish sluit:  2 uur na de laatste start 
 
Bij parkeren: volg de aanwijzingen van de organisatie. 
 
Zie de aanwijzing bij de bijzonderheden verderop m.b.t. het passeren 
van de op en afrit tussen de één-na-laatste en de laatste post. 
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Route-Categorie-Afstand-Posten 

 
Terrein beschrijving 
 
29 oktober 2016  Etappe 1: Dieverzand  (Middle Distance) 
 
Terrein:   Vlak tot matig heuvelachtig. 
Vegetatie:   Gemengd met overwegend naaldbos 
Beloopbaarheid:  Goed  
Zicht:  Goed tot zeer goed, met uitzondering van 

stukken dicht bos. 
Paden en wegen:  ontwikkeld netwerk van paden en boswegen. 
 
30 oktober 2016  Etappe 2: Kale Duinen  (Classic+) 
 
Terrein:   Matig heuvelachtig. 
Vegetatie:  Een mengsel van de open heide, zand en 

meestal naaldbos. 
Beloopbaarheid:  Goed tot uitstekend in het open gedeelte, moeilijk in 

de beboste delen. 
Zicht:  Zeer goed in het open gedeelte, goed in het 

bosrijke gedeelte. 
Paden en wegen:  Ontwikkeld netwerk van paden en boswegen. 

Route Categorie  Etappe1  
Dieverzand 

Aantal 
Posten 

Etappe 2 
Kale Duinen 

Aantal 
Posten 

1 M21, M35 5,5 km 24 12 km 30 

2 W21, M18, M20, 
M40, M45  

4,2 km 20 10 km 25 

3 W18, W20, W35, 
M50, M55, 

4,4 km 23 7,8 km 23 

4 W40, M-16, M60 4,2 km 21 6,8 km 18 

5 W16, W45, M60 4,1 km 22 6,4 km 19 

6 W50, W55, M70, 
M75 

3,6 km 18 5,5 km 21 

7 W-14, W60, W65, 
M-14 

3,5 km 19 5,3 km 17 

8 W70, W75+, M80+ 2,9 km 15 3,9 km 12 

9 W10, W12, M10, 
M12 

2,3 km 9 3,8 km 13 

10 Open Difficult 4,5 km 24 6 km 19 

11 Open Easy 2,5 km 11 4,5 km 13 

12 String Course 2 km  2 km  
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Bijzonderheden 
Zand wordt weergegeven door een egale bruine kleur. Zie 
het voorbeeld hiernaast. 
Op diverse plekken is het zand aan het vergrassen. Dit is 
niet overal aangepast op de kaart. Dit geldt met name voor 
Etappe 2. 

 
 

Wordt gebruikt om enkele en/of opvallende boom mee  
aan te geven. 
 

X Wordt gebruikt om een boomstronk aan te geven. Het beleid van de 

bosbeheerder is om ongevallen bomen en boomstronken zoveel 
mogelijk te laten liggen. U treft daarom veel boomstronken aan. 

X Wordt gebruikt om een kunstmatig object aan te geven. In de meeste 

gevallen een bank. Tijdens etappe 2 kan het ook waterput zijn. 
 
In het centrale open heidegebied van etappe 2 zijn veel kleine jonge 
naaldbomen opgekomen. In veel gevallen niet veel groter dan een struik. 
Deze gebieden zijn door middel van de arcering voor ondergroei (ISOM 407.0 
of 409.0) in kaart gebracht. 
 
De afrastering die u met name tijdens etappe 2 tegenkomt, mag u alleen 
passeren op de aangegeven locaties/doorgangen. Passeren van deze 
afrastering op andere plaatsen is niet toegestaan. 

 
LET OP: 
Aan het einde van etappe 2 loopt u over het viaduct naar de finisharena. U 
dient bij het oversteken van de weg de aanwijzingen van de verkeersregelaars 
op te volgen. Dit kan ook betekenen dat u moet stoppen om ander verkeer 
voorrang te verlenen. Voor het viaduct staat een post en direct na het viaduct 
staat weer een post. De tijd tussen deze posten wordt in verband met uw 
veiligheid maar ook ten behoeve van een eerlijke competitie van uw totale tijd 
afgetrokken. 
 


