
 

Welkom op het NK Long Distance 2015! 
 

Het bestuur van HOC’93 heet u allen van harte welkom voor het NK Long Distance 

op de uitdagende kaart Dieverzand/Berkenheuvel op 15 november 2015. 

 

Baanlegger: Clemens Roos 

Controleur: Karst en Dicky Mooij (Argus) 

Wedstrijdleider: Ton Roos 

Klachten: via wedstrijdleider 

Protesten: via Wedstrijdcommissie NOLB 

 

Kaart: Dieverzand/Berkenheuvel 1:10.000 voor route 1 en 2, 1: 7.500 voor overige routes 

Interval 2,5m. Uitgave: Voorjaar 2013. 

Bijgewerkt: najaar/winter 2014 

Tekenaar: Valentin Vladimirov. 

Bijgewerkt: Ton en Clemens Roos 

Controlesysteem: SportIdent 

 

Wedstrijdsecretariaat: Brasserie Berk en Heuvel, Bosweg 19, 7981 LE Diever. 

Secretariaat is geopend vanaf 09.30u. 

De catering wordt door HOC’93 zelf verzorgd met koffie, thee, frisdrank, koeken, broodjes en soep. 

Alleen omkleedgelegenheid (geen douche). 

 

1
e
 start: 10:30u. Vaste starttijden d.z.v. Wedstrijdcommissie NOLB. De starttijden worden gepubliceerd op 

de NOLB-website de week voorafgaand aan het NK. Laatste start: ± 12.00u. 

Inhalen posten: 2,5 uur na laatste start (vanaf 14.30u). 

 

Route  Afstand Posten Categorieën 

1 13,5 km 28 H 21, 35 

2 8,4 km 19 D 20, 21, H20, 40, 45 

3 6,4 km 15 D 18, 35, 40, 45, H 18, 50, 55 

4 4,4 km 11 D 16, 50, 55, H 16, 60, 65 

5 3,9 km 11 D 60, 65, H70, 75, 80+ 

6 5,5 km 15 D 14, H 14 

7 3,4 km 11 D 10, 12, H 10, 12 

 

Secretariaat-start = 1km 

Secretariaat-finish= 25m 

 

Drinkposten: route 1, 2 en 3 hebben 2 drinkposten. De overige routes hebben 1 drinkpost. 

 

Route  Drinkpost  
(onbemand) 

Drinkpost 
(bemand) 

1 5,0 km 9,3 km 

2 2,8 km 4,6 km 

3 2,5 km 4,3 km 

4 - 2,5 km 

5 - 2,0 km 

6 - 2,6 km 

7 - 1,2 km 

 

Bij de onbemande drinkpost liggen bidons in een krat. Verzoek aan de lopers om de bidons hierin terug te 

leggen. Bij de bemande drinkpost worden bekertjes gebruikt (water en icetea limonade). 

 

Oversteken verharde weg: alle routes steken vlak voor de bemande drinkpost de verharde weg over. U 

heeft geen voorrang! Kijkt u goed uit. Voor de veiligheid staat er een vrijwilliger bij de oversteekplaats 

maar u steekt op eigen risico over! 
  



 

Afrastering: na de bemande drinkpost en vlak voor de finish passeert u een 

afrastering/hek. U dient hier de doorgangen te gebruiken die staan aangegeven. Het is 

verboden over de afrastering heen te stappen. LET OP: ER KUNNEN RUNDEREN 

LOPEN IN HET WESTELIJK DEEL (BERKENHEUVEL).  

 

Beschrijving van het terrein 

Terrein: Vlak tot matig heuvelachtig met veel kleine details. 

Vegetatie: Gemengd bos. 

Beloopbaarheid: Erg goed. (wel zwaar) 

Zicht: Goed tot erg goed, m.u.v. enkele dicht beboste percelen/delen. 

Paden en wegen: Een ontwikkeld netwerk van paden en boswegen. 
 

Bijzonderheden: de kaarttekenaar heeft veelvuldig de kleur lichtgroen gebruikt. 

Dit lichtgroen onderscheidt zich t.o.v. ‘wit’ bos (wat duidelijk open en goed 

beloopbaar bos is) door licht struikgewas en dichter bij elkaar geplaatste bomen. 

De loophinder is echter veelal minimaal(eerder 20% dan 40%) en het zicht is 

doorgaans nog steeds goed. Zeker nu in de herfst veel bomen het blad hebben 

verloren. 

Overige bijzonderheden: 

Typerend voor deze kaarttekenaar is dat hij het symbool 112 = ‘small knoll/klein heuveltje’ of 113 

=’Elongated knoll/langwerpig heuveltje’ uit de Internationale Specificatie voor OL kaarten (ISOM) 

regelmatig gebruikt om de top van een heuvel aan te duiden. Zie het voorbeeld hieronder. 

 
 

Tevens heeft de tekenaar voor een laag klein heuveltje maar nog steeds zeer herkenbaar in het terrein een 

iets kleiner (80%) symbool (bruin stipje) gebruikt dan de ISOM voorschrijft. 

 

Diverse stormen hebben er afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel 

bomen zijn omgevallen. De meeste blijven gewoon in het bos liggen. 

Daar waar de wortels duidelijk boven de grond uitsteken is de 

omgevallen boom aangeduid met symbool   418 = . Naast de wortels 

van een omgevallen boom kan het uiteraard ook alleen een 

boomstronk zijn, al dan niet overgroeid.  

 

Alleen een boomstam zonder boomwortels is niet getekend. Daar waar 

de kruin of meerdere kruinen van omgevallen bomen belemmerend 

zijn, is dit zoveel mogelijk getekend als verdichting (groene ‘vlek’). 

 

Warm up 

Het fietspad naar de start kunt u voor uw warming up gebruiken. Betreedt u s.v.p. niet het bos, dit is het 

wedstrijdgebied!  

De OL-code (NOLB) en aanvulling HOC’93 zijn van toepassing. 

 

VEEL PLEZIER EN SUCCES! 

 
Deelname is voor eigen risico. Meldt u altijd af bij het secretariaat als u uit de wedstrijd stapt. 


