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Welkom bij de Drenthe/Friesland 2 Days 2019 
 
We zijn bijna klaar om de Drenthe/Friesland 2 Days 2019 af te trappen. Maanden van hard werken 
om routes te plannen, kaarten te reviseren, gemeenteambtenaren te spreken, de arena te plannen 
en voor te bereiden, de partners te ontmoeten die onze organisatie ondersteunen, de kaart voor de 
Duo Sprint Estafette te tekenen etc. komen tot een climax. We kijken er enorm naar uit jullie te 
ontmoeten in de arena….  
We creëren één arena voor beide dagen in het midden van Appelscha aan de rand van de kaart. We 

hopen hier een mooie en gezellige sfeer te creëren maar ook onze mooie sport zichtbaar te maken 

voor het publiek en de lokale bewoners. Op zaterdag vragen we jullie special om ons te helpen een 

geweldige ambiance te creëren rondom de WRE voor de M/W21. Hopelijk blijf je even na je eigen 

wedstrijd om de elite-lopers te zien strijden om de winst in deze World Ranking Event. 

Met meer dan 320 deelnemers uit 13 landen zijn we deze 3e editie weer iets verder gegroeid met 

ons 2-daagse OL-evenement. Bedankt voor jullie vertrouwen! 

Op deze plek willen we bij voorbaat onze partners en sponsors bedanken!  

De provincie Fryslan, de gemeente Ooststellingwerf en Appelscha, de lokale EHBO-ers, de lokale 

verkeersregelaars, Staatsbosbeheer, Joytime Outdoor Activiteiten en vakantiepark “RCN De 

Roggeberg”. Hartelijk dank voor jullie ondersteuning. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Outdoor bedrijf en catering “De Jongens van Outdoor” en 

onze club sponsor “Verhoeven Groen”. Jan de Roos en Klaas-Jan Hofstra; zonder jullie hulp, ideeën 

en inspanning hadden we niet deze mooie arena in Appelscha gehad. Heel erg BEDANKT! 

We wensen jullie allemaal goede en eerlijke wedstrijden toe op de mooie kaarten Bosberg en de Kale 

Duinen. Moge de beste winnen! 

Het organisatieteam van HOC’93  Check ook onze website www.drenthe2days.nl en volg ons op 

Facebook (https://www.facebook.com/drenthe2days/)  om het 

laatste nieuws onmiddellijk te lezen. 
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Organisatie 
Organiserende club:    HOC’93 

Voorzitter HOC’93 en  

voorzitter van het organisatieteam:  Ton Roos 

Wedstrijdleider:   Clemens Roos 

Secretariaat/CC:    Esther Bosman-Roos 

Logistiek en financiën:    Adriaan Baas 

Media:      Jaap Hijma 

Website:    Linda Wols 

SportIdent/resultaten:    Juriën Bosman 

IOF Event advisor:    Wil Alards 

Baanlegger Stage 1:    Clemens Roos  

Controleur Stage 1:    Wil Alards 

Baanlegger Stage 2:    Klaas de Jong 

Controleur Stage 2:    Jurjen Blokzijl/Koen de Jong 

Baanlegger Warm-up Event:   Anne Heikoop 

Controleur Warm-up Event:   Clemens Roos 

Start team o.l.v.:   Anne Heikoop 

 Contact: info@drenthe2days.nl 

Programma – tijdschema 
 

Vrijdag 25 Oktober – Duo sprint Estafette in Appelscha en Duinen Zathe  
17:00 Competitie Centrum open in de arena 

19:00 Uitleg aan alle deelnemers door de baanlegger 

19:20 1st lopers naar de start 

19:30 Massa start 

20:45 – 21:00 Prijsuitreiking 

Na afloop is “De Jongens van Outdoor” nog open voor een korte “atfterparty”. 

 

Zaterdag 26 Oktober – Middle Distance (incl. IOF WRE) op de nieuwe kaart Bosberg 
11:00 Competitie Centrum open in de arena 

13:00 1e start  

14:20 (+/-) 1e  start Men Elite (M21) op de WRE 

14:50 (+/-) 1e start Women Elite (W21) op de WRE 

15:30 (+/-) laatste start WRE 

16:00 – 16:10 (+/-) laatste finish WRE 

16:15 - 16:30 prijsuitreiking voor de WRE 

17:00 finish gesloten 

(We verzoeken de potentiële medaille winnaars van de WRE om beschikbaar te zijn voor de 

prijsuitreiking +/- 15 minuten na de laatste finish.) 

19:00 Pasta party op RCN De Roggeberg. Reserveer s.v.p. direct bij De Roggeberg (klik op deze link). 

 

  

Jury Drenthe/Friesland 2 Days: 
De jury bestaat uit: 

Wil Alards (NLD) – Voorzitter/Event   

                                  Advisor 

Anne Heikoop (NLD) 

Franz-Josef Dirkes (GER) 

Luc Heuninckx (BEL) 

mailto:info@drenthe2days.nl
https://www.rcn.nl/nl/vakantieparken/nederland/friesland/rcn-de-roggeberg/drenthe2days/aanmelden-pastabuffet
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Zondag 27 Oktober – classisc+ distance op de Kale Duinen 
LET OP: HET IS WINTERTIJD DUS ZET JE KLOK EEN UUR TERUG! 

08:00 Competitie Centrum open in de arena (incl. catering) 

09:00 1e bus pendel naar de start (iedere 15 minuten zal een bus de deelnemers van de arena naar 

de start brengen) 

09:45 1e start 

11:30 laatste start 

13:00-13:15 prijsuitreiking in de arena 

13:30 finish gesloten 

Locatie en Competitie Centrum 
In/bij Appelscha vinden de beide etappes plaats. Appelscha is 

een klein dorp met zo’n 5000 inwoners. De regio is één van de 

meest dunbevolkte  van Nederland waar landbouwgronden en 

bos overheersen.  

Het Competitie Centrum (CC) bevindt zich in de arena. We 

richten de arena in op het centrale marktplein in het centrum 

van Appelscha, de zogenaamde Boerestreek. De arena kun je 

eenvoudig vinden door het markante gebouw van onze 

partner “De Jongens van Outdoor”.  

 

Adres van de arena: Boerestreek 8, 8426 BP Appelscha   (klik 

de link om het te openen in Google Maps). 

Openingstijden van de CC in de arena: 

Vrijdag 25 Oktober:  17:00 tot het einde van de Duo Sprint Relay (+/- 21:30). 

Zaterdag 26 Oktober: 11:00 tot het einde van de 1e etappe (+/- 17:30). 

Zondag 27 Oktober:  08:00 tot het einde van de 2e etappe (+/- 15.00). 

Contact:   1: Esther Bosman +31-6-49208740  

   2: Bert Molenaar +31-6-55130605 

Appelscha 

De toren van 'De Jongens van Outdoor' prominent aanwezig in de arena. 

https://goo.gl/maps/26SPBzniLTtCzrxd9
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Evenement informatie pakket 
Bij aankomst en aanmelding bij het CC ontvang je jouw startnummer, evt. huur SI-card, starttijden 

overzicht en het Drenthe/Friesland 2 Days aandenken. 

Parkeren 
Er is voldoende ruimte om in de omgeving van de arena te parkeren. Zie het overzicht hieronder en 

volg s.v.p. onze aanwijzingen.  

 

Douches 
Na afloop van etappe 1 en 2 kun je douchen bij de lokale voetbalclub. De douches liggen ter hoogte 

van de camper parkeerplaats in de afbeelding hierboven. In de arena geven bordjes de richting van 

de douches aan. (Geen mogelijkheid tot douchen na de Duo Sprint Relay op vrijdagavond.) 

EHBO 
Gedurende het gehele evenement zullen EHBO-ers aanwezig zijn in de Finish-arena. Tijdens het 

Warm-up Event zal er ook een EHBO-post bij de ingang van Duinen Zathe zijn. Tijdens Etappe 1 en 2 

zal er ook een mobiele EHBO team op fietsen rondrijden op het centrale fietspad op beide kaarten.  

In geval van nood: bel het landelijke alarmnummer 112 . 

Huisartsenpost in het weekend: bel 0900-1120112 voor een afspraak. Locatie is het Wilhelmina 

Ziekenhuis  in Assen (19km van Appelscha). Adres: Europaweg-Zuid 1, 9401 RK Assen. 

Het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis is: 0592-325555) 
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Catering 
Eten en drinken is in de arena te koop bij onze catering partner “De Jongens van Outdoor”. 
 

Afval 
Maak s.v.p. gebruik van de afvalbakken en gooi jouw eigen afval weg. 
 

Etappe Details  
Warm up Event – Duo Sprint Relay 
Datum:   25 Oktober 2019 

Kaart:    Appelscha en Duinen Zathe 

Schaal:   1:2.000  Duinen Zathe (attractiepark) 

Kaarttekenaar:   Clemens Roos 

Baanlegger:   Anne Heikoop 

Parking-CC/arena:  100-200m 

Start en Finish:  in de arena 

Terrein beschrijving Warm up Event: 
Bebouwd gebied (dorp Appelscha) rondom de arena tot aan het attractiepark Duinen Zathe. Diverse 

attracties zoals draaimolens, achtbanen, glijbanen en gebouwen/objecten met onder-doorgangen. 

De straten in het dorp Appelscha zijn verboden om op te lopen behalve de oversteekplaatsen waar 

ook verkeersbegeleiders staan om u een veilige oversteek te geven. 

 

Etappe 1 – Middle Distance 
Datum:   26 Oktober 2019  WORLD RANKING EVENT (bevestigd door de IOF) 
Kaart:    Bosberg (2018 niet eerder gebruikt)  
Schaal:   1:7.500; 2,5m (for all routes/classes)   
Kaarttekenaar:   Gediminas Trimakas (Lithuania) 
Afstand:   Middle Distance   
Parking – CC/arena:  100-300m 
CC/arena – Start:  1100m 
 

Terreinbeschrijving Etappe 1:  
Terrein:   Gemiddeld heuvelachtig.  
Vegetatie:  Gemengd bos met een klein stukje bebouwd gebied, een uitkijktoren en een 

openlucht theater in het bos.   
Beloopbaarheid: Goed.  
Zicht:    Goed tot zeer goed, uitgezonder enkele wat dichtere stukken bos.  
Paden en wegen:  Dicht netwerk van paden, boswegen en ATB-tracks.  
 

Speciale opmerking: 
Schaal 1:7.500 voor alle categorieën. Let goed op en controleer de code van jouw post goed. Veel 
posten staan dicht bij elkaar. Uiteraard volgen we de IOF regels en staan er geen posten dichter 
dan 30m bij elkaar. De postlocaties van etappe 2 op het Bosberg-deel zijn al gelabeld. Het kan zijn 
dat u een label tegenkomt (tijdens etappe 1 uiteraard zonder post).   
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Bij de start zijn toiletten en is drinken aanwezig. De start is in een klein buurtgemeenschap met privé 
vakantiehuizen. Respecteer s.v.p. het privéterrein en maak gebruik van de mobiele toiletten. 
 
Route 1 t/m 6 hebben een zichtpost en doorkomst door de finish-arena. Rood-wit lint leidt de 
deelnemer het laatste stuk naar de zichtpost en de gemarkeerde route na de zichtpost moet worden 
gevolgd tot de start van het laatste stuk van de route. Deelnemers op route 1 t/m 6 ontvangen bij 
de start 2 kaarten in een plastic hoes en moeten de kaart omdraaien na de zichtpost voor het 
laatste deel van de route. Bij de zichtpost is tevens drinkwater aanwezig.  
 

 
 
Na de finish nemen we alle kaarten in vanwege de WRE EN omdat we tijdens etappe 2 ook een 
deel van de kaart van etappe 1 gebruiken. Volg s.v.p. onze aanwijzingen op na de finish. De 
kaarten van etappe 1 zijn na etappe 2 direct ter beschikking.   
 

Etappe 2 – Classic+ Distance 
Datum:    27 Oktober 2019  
Kaart:  Kale Duinen (2016 Editie, Gereviseerd zomer 2019)  
Schaal: 1:10.000; 2,5m voor M/W21 en M18-45 (=route 1 en 2) 

1:7.500; 2,5m voor andere categorieën (=route 3 -10)   
Kaarttekenaar:    Valentin Vladimirov (Bulgaria) Ton/Clemens Roos 
Afstand:    Classic+  
Parking – CC/arena:   100-300m 
Bus Stop naar de start is aan de rand van de finish-arena. (zie hieronder voor verdere instructies) 
CC/arena – Bus Drop Off:  2000m 
Bus Drop Off – start:   800m 
  
Ps. Let op dat de klok in de nacht van 26 op 27 oktober van zomertijd naar wintertijd gaat. (Een uur 
terug dus een extra uur slaap.) 
 

Terreinbeschrijving Etappe 2:  
Terrein:    Gemiddeld heuvelachtig.  
Vegetatie:    Een mix van open heide, zandduinen en gemengd bos.  
Beloopbaarheid:  Goed tot excellent in het open deel, zwaardere delen in het 

gemengde bos. Op het centrale heide-/zandgebied sommige 
percelen met middelhoge bosjes en naaldboompjes. Dit is getekend 
met het symbool 404 (geel 50%)  met groene stippen.  

Zicht:     Zeer goed in het open deel, goed in het gemengde bos.  

toeschouwers 

toeschouwers 

toeschouwers 

Run in  

laatste post 

Passage door arena 

route 1 t/m 6 
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Paden en wegen:  Ontwikkeld netwerk van paden en boswegen. Kleine minder 
duidelijke/vervallen paadjes op het centrale heide/zand gebied! 

Voor het laatste deel van de route zie ook de beschrijving van Etappe 1. 
 

Waarschuwing: de toplaag van het centrale heide/zand gebied kan op sommige plekken zeer 
glad zijn, zelfs met OL-schoenen aan. Wees voorzichtig!  
 
Het is verboden over het hekwerk te klimmen. Gebruik de doorgangen (crossing points) die op de 
kaart zijn gemarkeerd. Het hek zelf is gemarkeerd als onpasseerbare grens. Het is ook niet 
toegestaan de nationale hoofdweg te passeren behalve via de tunnel. Er staat een post bij deze 
tunnel incl. een drinkpost.  
 
Sommige routes ontvangen 2 kaarten voor Etappe 2. De deelnemers moeten halverwege de kaart 
omdraaien. Op dit punt is voor alle routes ook de drinkpost. Zie ook de tabel hieronder.   
 
Bus transport brengt je naar de start van Etappe 2 (nog ongeveer 800m vanaf het uitstappunt). De 
eerste bus vertrekt om 09:00 vanaf de arena en in 5 minuten staat u bij de Bus Drop Off dichtbij de 
start. Iedere 15 minuten rijdt er een bus naar de start. We adviseren je om de bus 45 minuten of 
uiterlijk 30 minuten voor jouw starttijd te nemen. Toiletten en drinkwater zijn beschikbaar dichtbij 
de start. Je kunt ook wat kleding (een jasje) meenemen/aanhouden en deze afgeven dichtbij de 
start. Wij brengen jouw kleding weer terug naar de Finish-arena. We hebben kleine zakken en stiften 
om jouw naam op de zak te schrijven. 
 

Routes, categorieën en afstandstabel 
 

ROUTE CATEGORIE Afstand 
Etappe 1 

Aantal 
posten 

Afstand 
Etappe 2 

Aantal 
posten 

01 M21/M35 5,9km*1 23 11,8km*2/3 33 

02 W21/M18/M20/M40/M45 4,7km*1  23 10,1km*3 28 

03 W-18/W-20/W35/M50 4,2km*1 21 8,1km*2/3 29 

04 W40/M-16/M55 3,8km*1 20 7,3km*2/3 25 

05 W45/M60 3,6km*1 17 6,7km*2/3 20 

06 W-16/W50/M65 3,5km*1 20 5,6km*4 23 

07 W55/W60/M70 3,3km 15 5,4km*4 22 

08 W65/M75 2,7km 15 4,4km*4 18 

09 W-14/W70+/M-14/M80+ 2,8km 15 4,5km*4 19 

10 W-10/W-12/M-10/M-12*5 2,2km 14 3,6km*4 17 
*1 Kaart omdraaien bij de zichtpost in de arena. 1100-1500m na de zichtpost tot de finish. 
*2 Kaart omdraaien op 60-75% van de wedstrijd.  
*3 Drinkpost op 60-75% van de wedstrijd. 

*4 Drinkpost op 40-60% van de wedstrijd. 
*5 W-10 en M-10 hebben een aparte categorie voor begeleide deelnemers. 

  



Drenthe/Friesland 2 Days 2019 

8 

Afwijking van ISOM2017 in Nederland 
Er is een aantal afwijkingen t.o.v. ISOM2017 in Nederland die relevant zijn om te vermelden: 

Zand is getekend met een egale licht bruine kleur (i.p.v. 

geel met zwarte stippen). 

Fietspaden zijn meestal verharde smalle paden. Deze 

zijn getekend met een dunne volledige zwarte lijn van 

0,27mm.  

Boomstronken zijn getekend met een groen kruis/X. U 

komt er berhoorlijk veel tegen op beide kaarten.  

Op dit kleine kaartvoorbeeld zie je ook een voorbeeld van een doorgang door het hek dat je niet 

anders mag passeren. 

Algemene wedstrijdinformatie en regels 
Postomschrijving 
Je vindt de postomschrijving zowel op de kaart als los beschikbaar bij de start. Je kunt het aantal 

posten controleren in de “Route, categorie en afstandstabel” op de vorige pagina. 

Controleposten 
De controleposten in het terrein zijn tevens gemarkeerd met een label en confetti. In het geval van 

een gestolen controlepost tref je confetti aan op de  grond. Tijdens Etappe 1 zie je mogelijk labels 

van Etappe 2. Op dag 1 zie je hier uiteraard nog geen confetti liggen. 

Start procedure 
Vaste starttijden voor beide etappes. M/W21 starten de WRE in omgekeerde volgorde van de 

ranking. W-10/M-10 Shadowed (begeleid) mogen vrij starten. Aangekomen bij de start zullen zij (in 

overleg) op de eerst mogelijke startplek worden gezet. De starttijden zijn online beschikbaar via de 

website en via Facebook.  

Je wordt 3 minuten voor jouw starttijd opgeroepen om het startvak te betreden. Er is op beide 

etappes een pré-start. Volg het rood-witte lint naar de startpost. Dit is de startlocatie op uw kaart. 

Indien je te laat bent voor jouw start, meld je je bij de start official. We starten je op de 

eerstvolgende beschikbare halve start-intervaltijd. Als het jouw eigen schuld is dat je te laat bent, 

word je geklasseerd  alsof je op jouw originele starttijd bent gestart. (IOF regel) 

OL schoenen 
Het is tijdens beide etappes toegestaan OL-schoenen te dragen met studs. De Duo Sprint Relay op 

vrijdag is uiteraard niet geschikt voor schoenen met (metalen) studs.  

Regels 
We hanteren de IOF Competition Rules (2019) en het NOLB Wedstrijdreglement. In het geval van een 

gestolen of vermiste controlepost of een misplaatste post beoordelen we de situatie met de jury. We 

houden de mogelijkheid open om de betreffende leg(s) er tussenuit te halen en het klassement over 

het restant op te maken. In alle gevallen staat een eerlijk klassement over 2 dagen voorop.   

Klachten/protesten 
Indien je een klacht hebt over de route of de wedstrijd dan dien je binnen 15 minuten na jouw finish 

deze klacht kenbaar te maken bij de Wedstrijdleider (via het CC). In het geval je je niet kunt vinden in 

de uitkomst van jouw klacht, kun je een protest indienen bij de jury. (een protest dient in geschreven 

ingeleverd te worden bij het CC). 
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“Embargoed Area” 
In het geval je al in de omgeving van Appelscha bent voorafgaand aan de 2 Daagse vragen wij je 

vriendelijk de wedstrijdgebieden te respecteren en nog niet de Bosberg en de Kale Duinen te 

betreden.  

 

Elektronisch controlesystem 
We gebruiken SportIdent gedurende de Drenthe/Friesland 2 Days. Controleer s.v.p. jouw SI-card 

nummer op de startlijst. Informeer het CC s.v.p. als jouw nummer is gewijzigd. 

Mocht het SI-station falen/niet werken gebruik dan de back-up ‘prikker’ en stempel in jouw kaart op 

een willekeurig plek. 

Linten-loop 
Inschrijving voor de Linten-loop (voor de allerkleinsten) is bij het CC. De start voor de Linten-loop is 

vanaf de CC in de arena. (€2,50) 

Open routes/daginschrijving: 
We bieden een medium tot lange moeilijke route aan als open route/daginschrijving. Meld je bij de 

CC voor deelname. De start is gelijk aan de reguliere routes van de Drenthe/Friesland 2 Days. 

We bieden ook een eenvoudige route aan voor beginners/nieuwkomers. Meld je ook nu bij het CC 

als je deel wilt nemen. De start voor deze route zal bij de CC zijn in de arena. 

Inschrijfkosten:   < 18 jaar: € 5,- ;  >19 jaar: € 7,50.  

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking van de WRE zal direct na afloop van de WRE op zaterdagmiddag 26 oktober 

plaatsvinden. De prijsuitreiking voor de Drenthe/Friesland 2 Days zal zo snel mogelijk na de 2e etappe 

plaatsvinden in de arena. Geplande tijd is omstreeks 13:00-13:15. 

 

Deelname is voor eigen risico! 

 

Wij wensen jullie allen een fijn verblijf in Appelscha toe met  

goede oriënteringswedstrijden! 

Embargoed Area 

Stage 1 + 2 
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Our partners in 2019:  

De Roggeberg 

DRENTHE/FRIESLAND 2 DAYS 2019 
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