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Wedstrijdinformatie: All-Round  Kampioenschap HOC’93 2020 
Datum: zondag 11 oktober 2020 Vrije start tussen: 10:30u* tot 11:30u 

Kaart: Ruinen (okt 2020) Inhalen posten vanaf 13.00u 

Schaal: 1:10.000 Postomschrijving: los bij de start EN op kaart 

Baanlegger: Richard Wols Er wordt gelopen met SportIdent. 

Controleur: Clemens Roos Tekenwerk: Richard Wols 

Wedstrijdleider: Clemens Roos Kaartopmaak: Richard Wols 

Secretariaat-Start: 175 m Finish-Secretariaat: 0 m 
*We streven ernaar om de start om 10.00u gereed te hebben. 

 
Welkom bij de All-Round van HOC’93! 
Vandaag lopen we op Ruinen-Oost, waar Staatsbosbeheer speciaal voor de gelegenheid extra veel 
stukken bos heeft gekapt. Tot op het laatste moment hebben we kei- en keihard doorgewerkt om 
alles gereed te maken voor de All-Round, dus wij hopen van harte dat u vandaag extra kan genieten 
van alle gekapte stukken die netjes ingetekend staan op de kaart! 
 
Algemeen: 
Op de kaart staan enkele hekjes met prikkeldraad, wel of niet als passeerbaar aangeven. Het is van 
Staatsbosbeheer NIET toegestaan over hekjes of prikkeldraad heen te klimmen, ook al staan deze als 
passeerbaar aangegeven. 
 
Omdat vandaag de All-Round is, wordt u geconfronteerd met verschillende OL-vormen. Hieronder 
kunt u vinden welke OL-vormen u tegenkomt in welke route: (de vormen staat ook (alleen) vermeld 
op de losse postomschrijvingen die u bij de start kan krijgen) 
Route 2: Goed/Fout, Zonder paden, MEM-O, Venster-O, Alleen boomstronken 
Route 3: Goed/Fout, MEM-O, Corridor, Alleen boomstronken 
Route 4: Goed/Fout, MEM-O, Alleen boomstronken 
Route 5: Goed/Fout, Corridor, Venster-O 
Route 6: Corridor, Venster-O 
Route 7: Normale middel/eenvoudige route 
 
Goed/Fout (NIEUW) 
Bij deze OL-vorm vindt u in de cirkel één controlepost. Aan u de taak 
om te bepalen of de post goed staat of niet. De kaart ziet eruit zoals 
rechts, maar dan zonder de kleine cirkel. In dit voorbeeld staat de 
post in het terrein op de plek van de kleine cirkel. Dit betekent dat de 
post ‘fout’ staat. 
Als de post fout staat, moet u deze NIET punchen. Als de post echter 
goed staat, moet u deze WEL punchen. 
Per post die u verkeerd puncht, krijgt u 5 minuten straftijd. 
Bij sommige routes staat een post goed en bij andere routes staat 
dezelfde post fout. Laat u dus niet door anderen afleiden! 
 
Om u extra op de goed/fout te attenderen, staat er een uitroepteken in de postomschrijving. 
 
De posten van de goed/fout staan ook op de achterkant van uw kaart iets uitvergroot op schaal 
1:7.500 
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Zonder paden 
Dit is een deel van de OL-kaart maar dan zoals de naam doet vermoeden, zonder de paden 
ingetekend. 
 
MEM-O (Memory-OL) 
Als u bij de MEM-O aankomt, hangt daar een kaartfragment met 
de route naar de volgende post, zoals het kaartje hier rechts. Het 
is uiteraard de bedoeling dat u het kaartje laat hangen en op 
geheugen naar de volgende post oriënteert. Daar vindt u een 
kaartje voor het volgende been. 
 
Bij de MEM-O posten komen meerdere routes bij elkaar. Zorg 
ervoor dat u het kaartje pakt dat bij uw route hoort! 
 
Wij vragen u om ook bij de MEM-O posten afstand van elkaar te 
houden in verband met het coronavirus. De postplaatsen met de 
kaartfragmenten zijn ruim opgezet met per route voldoende 
fragmentjes.  
 
Om u extra op de MEM-O te attenderen staat er een M in de 
postomschrijving.  
 
Venster-O en Corridor 
Bij deze OL-vorm is een deel van de kaartinformatie weg gelaten. U moet dan, gebruik makend van 
de kaartinformatie die u wel heeft, de weg vinden naar de volgende post. 
 
Alleen boomstronken (NIEUW) 
Zoals de naam al aangeeft, zijn er in dit deel alleen boomstronken op de kaart getekend/beschikbaar. 
 

Routenummer Aantal posten Benodigde grootte posthouder 

2 23 Groot 

3 19 Middel 

4 15 Middel 

5 13 Middel 

6 10 Klein 

7 13 Middel 

Wij wensen jullie een leuke en sportieve wedstrijd toe. Veel succes! 

 
VOLGENDE HOC’93 WEDSTRIJD: 15 nov 2020 – Interclub. Hopelijk tot dan! 

 
De OL code NOLB en de aanvullingen door HOC’93, dienen strikt na geleefd te 

worden. 
 

Deelname is voor eigen risico! 
 

Als u voortijdig stopt dan moet u zich altijd afmelden bij het secretariaat! 


