
PUNTENTELLING

Eerst tellen we het aantal etappe’s dat een team heeft afgelegd. Een etappe 

is al afgelegd als je 1 CheckPoint (CP) goed hebt geregistreerd. Zorg dus dat 

je in elke etappe minimaal 1 CP haalt om zo hoog mogelijk te eindigen in het 

klassement. Daarna kijken we naar het totaal aantal punten dat een team 

heeft behaald. De strafpunten bij het overschrijden van de deadline gaan 

daarvan af, 10 punten aftrek per 1 minuut overschrijding. Mocht er dan toch 

een gelijke stand in punten zijn met een ander team dan is de finishtijd

bepalend. Elk CP heeft ook een bepaalde waarde. CP’s die op de snelste route 

tussen twee Transition Area’s (TA) liggen zijn hoger gewaardeerd dan punten 

die verder weg liggen. Topteams moeten dus extra hun best doen om het 

verschil te maken.

KNIJPERS

Elk CP is voorzien van een oranje knijptang. Ook herken je de locatie door een 

blauw lintje dat daar is opgehangen. En door een handje zaagsel op de grond. 

De knijptang gebruik je om het vakje dat bij het CP hoort op de knipkaart te 

markeren. Verkeerd geknipt? Geef dan op de knipkaart duidelijk aan hoe het 

zit en geef dit ook door op het volgende TA bij de vrijwilliger. De knipkaarten 

zijn overigens geprint op speciaal water- en scheurvast papier dus als het 

goed is kunnen die tegen een stootje.

 

PUNT VERDWENEN?

Als je een knijper niet kunt vinden maar denk je dat je wel op de goede plek 

bent, maak dan een foto van jullie op die locatie en app dat naar OVR-RACE: 

06-29818628. Meld het ook bij de vrijwilligers op het eerstvolgende TA. Is 

de knijper inderdaad verdwenen dan krijg je alsnog de punten van dat CP 

toegekend. Hangt de knijper er wel dan worden de punten van dat CP in

mindering gebracht. Kijk daarom altijd goed om je heen. Is er ook geen lintje? 

Ligt er ook geen zaagsel? Dikke kans dat jullie dan niet op de goede plek zijn.

SELFIE CP’S EN SMARTPHONE GEBRUIK

Sommige CP’s hebben geen knijper maar moet je registreren met een Selfie. 

In elke etappe zitten er wel 1 of 2. Je herkent ze aan dit symbool:  

Maak telkens een foto van jou en je teammaat met je teamnummer zichtbaar. 

Zorg dat ook het object zoals beschreven in het roadbook duidelijk in beeld 

is. Zoekplaatjes keuren we af. Stuur de foto met WhatsApp naar OVR-RACE: 

06-29818628



Verder mag je ook andere app’s op je smartphone gebruiken of op de 

achtergrond aanzetten. Bijvoorbeeld als je de route wilt tracen. 

Het is natuurlijk NIET toegestaan om de navigatiefunctie te gebruiken. 

Daarvoor gebruik je altijd de kaarten die bij de race horen. Kunnen wij dat 

controleren? Moeilijk. Kwestie van FairPlay dus!

VERBODEN GEBIEDEN

Blijf op paden en wegen. Het doorsteken van bos, weiland of natuurgebied is 

nooit toegestaan. Hou je aan de verkeersregels. Het volgen of oversteken van 

auto- en snelwegen, spoorwegen etc. is niet toegestaan anders dan op de 

reguliere plaatsen. 

In het gebied van Outdoor Valley ligt ook een golfbaan. Die mag je niet 

betreden. Wel loopt er een openbaar voet- en fietspad doorheen. Dat mag je 

uiteraard wel gebruiken. 

In het gebied loopt ook een MTB-parcours dat bij mooi weer intensief 

gebruikt wordt. Te herkennen aan bordjes met het MTB-teken. Ook dit is off-

limits tijdens de race, behalve tijdens het fietsdeel in de proloog maar dat zal 

aangegeven worden. 

Verder wordt er de laatste tijd door de boswachter streng gecontroleerd 

op fietsers die over voetpaden rijden. Daarbij worden ook bekeuringen 

uitgeschreven! In de regel geldt dat je alleen op asfaltpaden mag fietsen en 

in het MTB-parcours. Alle andere paden, veelal onverhard, met schelpjes of 

grind zijn alleen voor voetgangers en hardlopers.

VERPLICHTE MATERIALEN

Tijdens de race heb je steeds alle verplichte materialen bij je. Vergeet ook de 

spanband niet! Daarnaast neem je ook alle attributen mee die je onderweg 

van de organisatie krijgt. Ook je fietshelm gaat altijd mee. Bij fiets- en 

stepetappes heb je ‘m op je hoofd. Bij de andere etappes heb je ‘m bij je. Ook 

fietsschoenen neem je mee als je die gebruikt. Tip: neem je bandenplaksetje 

mee bij de stepetappe.


