
 

Hune Oriënterings Club93  Secretariaat: Esther Bosman-Roos E-mail secretaris@hoc93.nl 

Wedstrijdinformatie: 2e NC NOLB tevens 1e HOC’93 
 

Datum: zondag 19 februari 2023 Vrije start vanaf 10:30u (of zoveel eerder als we klaar zijn) 

Kaart: Bosberg 2021 Inhalen posten vanaf 13.30u 

Schaal: 1:7.500 (alle routes) Postomschrijving: los bij de start en op kaart  

Baanlegger: Clemens Roos Er wordt gelopen met SportIdent. 

Controleur: Olga Zwikker Wedstrijdleider: Clemens Roos 

Secretariaat-Start: +/- 600m Finish-Secretariaat: +/- 600m 

Secretariaat: De Roggeberg 1, 8426 GK Appelscha    ( https://goo.gl/maps/C4WG3jpw337MtLss5 ) 

 
Welkom bij de 2e Nationale Competitie wedstrijd die tevens geldt als 1e HOC’93 

competitie! 
 
We lopen op de uitdagende kaart De Bosberg. Een dicht padennetwerk met zeer detailrijke 
bospercelen.  

LET OP: 
1. In het noordelijk deel van de kaart loopt ook de druk bereden ATB-route van Appelscha. Dit 

is bijna geheel een single-track die alleen bedoeld is voor de ATB-ers. Kijk uit met oversteken, 
reglementair verbieden we het niet maar loop zo min mogelijk op de single track en geef 
ruimte aan de ATB-ers ook voor je eigen veiligheid. De ATB-route loopt tegen de klok in.  
In overleg met de Wedstrijdcommissie gebruiken we als try-out een nieuw symbool om de 
single-track aan te duiden: 

  
     Het nieuwe symbool is het symbool van een smal voetpad met  
      kleine paarse/roze driehoekjes. 
 
 

2. Op last van de boswachter staan op de kaart een aantal kleine verboden gebiedjes vanwege 
dassenburchten. Vermijd deze gebiedjes aub. Met het plannen van de routes is rekening 
gehouden met deze verboden gebiedjes. In het terrein zijn deze gebiedjes niet gemarkeerd 
dus goed kaartlezen      . 

 
De overige bijzonderheden: 

- Geen eigen drank en etenswaren nuttigen in de accommodatie! 
- Geen OL-schoenen binnen aub! 
- De start en finish liggen bij elkaar. Je kan een jasje achterlaten bij de start. 
- Warming up alleen op het traject van het secretariaat naar de start. 
- Er is een korte pre-start. Tape volgen tot de start-post (zonder SI-station). Dit is de driehoek 

op de kaart. 
- Route 1 heeft halverwege een ‘kaartwissel’ waar je de kaart om moet draaien. Route 1 heeft 

32 posten dus zorg dat je een SI gebruikt met voldoende capaciteit. Vraag er evt. 1 bij het 
secretariaat. 

 
VEEL PLEZIER EN SUCCES! 

 
De OL code NOLB en de aanvullingen door HOC’93, dienen strikt nageleefd te worden. Deelname is 

voor eigen risico! 
 

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

VOLGENDE HOC’93 WEDSTRIJD: 
2e HOC’93-competitie Havelte –  26 maart 2023 

https://goo.gl/maps/C4WG3jpw337MtLss5

