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Welkom 
 
Dit is het informatiebulletin van de 2-Daagse 
van de Veluwe. De organisatie van 
oriëntatieloopvereniging Argus heet alle 
deelnemers en vrijwilligers van harte welkom 
op dit sportieve evenement.  
 
Dit jaar lopen we op het Kootwijkerzand, het 
grootste stuifzandgebied van West-Europa, en 
op de Arnhemse Hei, een bos- en heidegebied 
met veel klein detail. Als warming-up is er op 
vrijdagavond een Sprint Relay op de campus 
van Wageningen. 
 
Inmiddels is het een traditie dat elk jaar er in 
het laatste weekend van oktober een groot, 
meerdaags oriëntatieloopevenement wordt 
georganiseerd in Nederland. In 2020 kon de 2-
Daagse helaas niet doorgaan. We danken OLV 
Minor en HOC’93 voor de mogelijkheid om de 
2-Daagse van de Veluwe door te schuiven naar 
2021. 
Dit jaar gaat het evenement gelukkig wel 
door. We zijn blij dat we ongeveer 330 
enthousiaste lopers mogen verwelkomen uit 9 
landen. 
We wensen iedereen een sportief weekend! 
 
 
 
 
 
Met dank aan: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Organisatie 
 
Voorzitter: Kristine Mourits 
 
Wedstrijdleider: Werner Halter 
 
Secretariaat: Manon Mensink en Christa 
Zwikker (veluwe@nolb.nl) 
 
Penningmeester: Johan van Elten 
 
Dag 0, vrijdag 29 oktober 2021 
Werner Halter (baanlegger)  
Bart Broex (controleur) 
 
Dag 1, zaterdag 30 oktober 2021 
Marco Mensink (baanlegger) 
Maarten Baakman (controleur) 
 
Dag 2, zondag 31 oktober 2021 
Olga Zwikker (baanlegger) 
Dirk Zwikker (controleur) 
 
Kaartherziening: Dirk Zwikker en Werner 
Halter 
 
Website en printen: Erwin Pellegrom en 
Maarten Baakman 
 
Start: Katinka Mulder en Kees Geers 
 
Tijdregistratie: Herman Mooij en Yvette Tan 
 
Fotografie: Erwin Schoenmakers 
 
Terreinen: Gemeenten Wageningen, 
Barneveld en Arnhem, Staatsbosbeheer, 
Defensie 
 
Website: argus.nolb.nl 
  



 

Algemeen 
 
Oriënteren in coronatijd 
Corona is nog niet over, maar gelukkig is er 
steeds mee mogelijk! We kunnen weer een 
redelijk normale wedstrijd organiseren. 
Afstand houden en het dragen van 
mondkapjes in de openbare ruimte is in 
Nederland niet meer nodig. Er gelden nog wel 
een paar basisregels: 

 Was vaak en goed uw handen. 
 Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft 

een veilige afstand. 
 Blijf thuis bij klachten en laat u direct 

testen. 
 Zorg voor voldoende frisse lucht. 

 
Daarnaast zal er op verschillende plaatsen 
desinfecteergel aanwezig zijn.  
 
EU Digital Covid Certificate/ 
conronatoegangsbewijs (CTB) 
Deelname aan de wedstrijden kan zonder 
coronatoegangsbewijs (CTB). Op bepaalde 
plekken zijn we echter wel genoodzaakt om 
het CTB te gebruiken. En omdat we met 
verschillende vergunningverleners te maken 
hebben verschilt dat van dat tot dag. 
 
Op vrijdag geldt dat u de binnen-
accommodatie alleen kunt betreden met een 
geldig CTB. In de accommodatie kunt u uw 
spullen (startnummer en evt. SI) afhalen en uw 
SI laten uitlezen. U kunt overigens wel zonder 
CTB naar het toilet. Op zaterdag geldt dat u 
het CTB nodig heeft als u gebruik maakt van 
onze catering. We kijken nog naar het gebruik 
van polsbandjes om het zo makkelijk mogelijk 
te maken. 
Op zondag is het CTB niet van toepassing. 
 
Het CTB is het bewijs dat u gevaccineerd, 
genezen of negatief getest bent. Let op: komt 
u van buiten de EU, dan moet u altijd getest 
worden, ook als u gevaccineerd bent. 
Als organisatie geven wij er de voorkeur aan 
dat u gebruik maakt van het EU digital covid 

certificate (DCC) oftewel de QR-code op uw 
telefoon. Zorg dat u de QR-code vooraf heeft 
gedownload, dat scheelt wachttijd ter plekke. 
Een QR-code is alleen geldig in combinatie een 
ID-bewijs. 
Het maken van een testafspraak kan via 
www.testenvoortoegang.org. Testen doet u 
minimaal 2 uur voor u de uitslag nodig heeft 
en een testuitslag is 24 uur geldig. 
Kinderen tot en met 12 jaar hebben geen 
coronatoegangsbewijs/ EU digital covid 
certificate nodig. 
 

 
 
Accommodatie/CC 
Volg voor het betreden van het CC de 
aangegeven looproutes. 
Er zijn dixies aanwezig op het terrein. De 
handgrepen van de dixies worden regelmatig 
schoongemaakt. 
 
Gehuurde SI-sleutels 
Tijden worden geregistreerd met het 
SportIdent systeem. Direct na het uitlezen van 
de tijd op de laatste dag, zondag 31 oktober, 
wordt de gehuurde SI sleutel bij de 
tijdwaarneming ingenomen. Start u niet op de 
laatste dag, lever dan de SI sleutel op een 
eerder moment in bij het secretariaat. 



 

Starttijden 
We maken gebruik van vaste starttijden. 
Starttijden worden ca. 1 week voor de 
wedstrijd gepubliceerd op de website 
argus.nolb.nl.  
Als u een vrije starttijd heeft, kunt u kiezen 
voor één van de vacante plaatsen op de 
startlijst. 
Kinderen in de categorie D-10/H-10 en D/H-
10B hebben vrije starttijden. Loopt u als 
begeleider met uw kind mee? Loop dan eerst 
uw eigen omloop. 
 
Resultaten 
De resultaten zijn op de dag zelf live te volgen 
via helga-o.com/webres. De eindresultaten per 
dag en de einduitslag worden zo snel mogelijk 
na afloop gepubliceerd op argus.nolb.nl. Ter 
plekke zijn geen uitslagenlijsten. 
Er zal een totaal uitslag worden opgemaakt 
over zaterdag en zondag. De Sprint Relay op 
vrijdag geldt als aparte wedstrijd. 
 
Kinderopvang 
Er is geen kinderopvang tijdens de 
wedstrijden. Ouders met kleine kinderen 
kunnen het verzoek indienen voor een vrije 
starttijden. Dit kan uitsluitend vooraf, niet op 
de wedstrijddag zelf. 
 
Kinder OL 
Voor de kleintjes is er op zaterdag en zondag 
een lintenloop. Aanmelden kan ter plaatse bij 
het secretariaat. Deelname is gratis. 
Deelnemers kunnen na afloop een kleine 
attentie ophalen. 
 
Catering 
Op zaterdag en zondag is er catering. De 
catering bevindt zich op een afgezet gedeelte 
van het terrein. Op zaterdag u kunt dit 
gedeelte alleen betreden met een geldig CTB. 
Op zondag is de catering vrij toegankelijk. 
Let op: er zijn op zaterdag en zondag geen 
watertappunten, zorg zelf voor voldoende 
drinkwater. 
 
 

Daginschrijving 
Er is geen daginschrijving. 
 
Verzekering 
Deelname is voor eigen risico van de loper. Er 
is op zaterdag en zondag een EHBO post 
aanwezig. Het telefoonnummer voor 
spoedeisende gevallen is 112.  

 
Parkeren  
Volg de aanwijzingen van de organisatie bij 
het parkeren. Volg de aangegeven looproutes 
van het parkeren naar het CC. 
 
Postomschrijving 
De postomschrijving is verkrijgbaar bij de 
start. Postomschrijvingen staan ook op de 
kaart. 
 
Startprocedure  
Ga zo laat mogelijk voor uw starttijd naar de 
start. Vanaf 10 minuten voor uw start kunt u 
het startgebied betreden. 
3 minuten voor de start mag u het eerste 
startvak in (de klok bij de start geeft de 
starttijd van de loper aan zoals aangegeven op 
de startlijst). U geeft uw naam door aan de 
official en cleart en checkt u uw SI. U bent zelf 
verantwoordelijk dat uw SI-nummer overeen 
komt met uw nummer op de startlijst. 
Controleer dit vooraf en geef eventuele 
fouten/veranderingen door aan het 
secretariaat. 
Op -2 mag u een vak naar voren: hier kunt u 
uw postomschrijving pakken. 
Op -1 gaat u naar het startvak. 



 

Op het startsignaal puncht u de startpost, pakt 
u uw kaart: links de oneven routes, rechts de 
even routes.  
Nu mag u het bos in. Veel plezier! 
 
Late start 
Deelnemers die te laat zijn voor hun start, 
moeten zich melden bij de startofficial. De 
startofficial geeft u een nieuwe starttijd. 
 
Finish 
Na het passeren van de finish moet u direct uw 
tijd laten uitlezen bij de tijdwaarneming. Als u 

de wedstrijd niet afmaakt, dient u zich af te 
melden bij de tijdwaarneming. 
 
Trainingsmogelijkheid 
Op de App UsynligO kunt een 5 km lange 
trainingsroute vinden in het centrum van 
Wageningen met de naam “Wageningen 
Binnenstad”. De start is op de Walstraat naast 
het standbeeld. De controleposten zijn niet 
gemarkeerd, maar de App geeft een signaal 
als u bij een post bent. 
 

 

  



 

Dag 0 – Wageningen 
 
Vrijdag 29 oktober 
 
Programma 
19:00 - Secretariaat open 
20:00 - Eerste start  
22:00 - Einde wedstrijd/Inhalen posten  
 
Secretariaat/CC 
Secretariaat op de wedstrijdlocatie: geopend 
vanaf 19:00 uur. 
 
Bij aankomst kunt u startnummers en evt. SI’s 
afhalen. Voor ieder team ligt een envelop klaar 
met alles wat u nodig heeft voor de wedstrijd. 
De enveloppen liggen op teamnummer. 
Wijzigingen in SI nummer of iets dergelijks 
kunnen dan nog doorgegeven worden. Het 
startnummer is verplicht en moet duidelijk op 
de borst worden gedragen. Er wordt gelopen 
met herbruikbare startnummers: lever de 
startnummers na afloop in bij de organisatie. 
Betaling kan uitsluitend vooraf. 
 
Het CC is binnen. Het CC kunt u alleen 
betreden met een geldig CTB. Toiletten zijn wel 
toegankelijk zonder CTB. 
 

 
 
Locatie wedstrijdsecretariaat  
Sportcentrum De Bongerd  
Bornsesteeg 2 
Wageningen 
Coördinaten: 51.982012, 5.668094 
 
Bewegwijzering 
Vanaf de Nijenoord Allee te Wageningen. 
 
 

Parkeren 
Er kan op het parkeerterrein van het 
sportcentrum worden geparkeerd. 
 
Afstanden 
Afstand P -> CC: 50 m 
Afstand CC -> start: 50 m 
Afstand finish -> CC: 50 m 
 

 
 
Beschrijving 
Op de vooravond van de Tweedaagse van de 
Veluwe wordt er een Sprint Relay 
georganiseerd op de campus van de 
Universiteit van Wageningen. Deze campus 
bestaat uit gebouwen van bekende 
internationale architecten, die omringd zijn 
met veel groen, waterpartijen en beeldende 
kunst. 
 
Schaal 
De schaal van de kaart is 1: 4.000. 
 
Clubtenten 
Clubtenten zijn niet toegestaan. 
 
Catering 
Voor de catering kunt u gebruik maken van de 
Sportspub van het sportcentrum. Het 
coronatoegangsbewijs wordt gecontroleerd 
voor u naar binnen kunt. 
 
 
 



 

Veiligheid 
Deelnemers dienen zich aan de verkeersregels 
te houden. Onderweg kan men auto’s, fietsers 
en voetgangers tegenkomen. In verband met 
de zichtbaarheid in het donker wordt het 
gebruik van hoofdlampen en het dragen van 
reflecterende kleding aangeraden. 
 
Spelregels Sprint Relay 
Er wordt gelopen in teams van drie personen. 
De afstand is voor elke loper circa 3,5 km. Dit 
betreft de werkelijk te lopen afstand van de 
kortst mogelijke route.  
Er wordt gewerkt met een massastart. Deze is 
naast de ingang van het sportcentrum. Bij de 
(pre)start wordt niet gepuncht. Bij eerste post 
wordt pas gepuncht.  
Deelnemers lopen verschillende routes. Elk 
team loopt uiteindelijk precies dezelfde 
afstand. 
De zichtpost is vanaf de start te zien. De 
volgende loper heeft dan ongeveer 2 minuten 
om zich voor te bereiden.  

Bij de finish tikt men de volgende loper aan, 
die kan dan van start. Daarna moet men 
punchen bij de finishpost. 
Na de finish moet u uw SI sleutel uitlezen bij de 
tijdwaarneming. Vanwege de estafettevorm 
worden alleen de totale teamtijden 
gepubliceerd. U krijgt dus geen individuele tijd. 

 
 
 
 

Prijzen 
Er wordt een einduitslag opgemaakt in de 
categorieën mannen, vrouwen en gemengd. 
De  einduitslag wordt gepubliceerd op 
argus.nolb.nl. Na afloop is er een 
prijsuitreiking. 
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Dag 1 – Kootwijkerzand 
 
Zaterdag 30 oktober 
 
Programma 
11:00 - Secretariaat open 
12:30 - Eerste start 
Vanaf 16.30 – Einde wedstrijd/inhalen posten 
 
Secretariaat/CC 
Secretariaat op de wedstrijdlocatie: geopend 
vanaf 11:00 uur.  
Bij het secretariaat kunnen  de gehuurde SI 
sleutels opgehaald worden. Wijzigingen in SI 
nummer, klasse, of iets dergelijks kunnen daar 
worden doorgegeven. Huurt u geen SI-sleutel 
en heeft u geen wijzigingen door te geven, dan 
hoeft u zich niet te melden. 
Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend 
vooraf.  
Er is mobiel bereik op het CC. 
 
Locatie wedstrijdsecretariaat 
Lovinklaan 2a, 3775 KW, Kootwijk  
GPS  52.177271, 5.761746 
 

 
 
Bewegwijzering 
Vanuit het westen: Vanaf rotonde N310 
Heetweg. Rij richting Kootwijk, na  +/- 4 km 
aan de rechterkant inrit Lovinklaan.  

Vanuit het oosten: Afslag 18 A1 [‘Kootwijk’] 
Bewegwijzering vanaf het dorp Kootwijk 
richting zuiden [Heetweg], na +/- 1 km aan de 
linkerkant inrit Lovinklaan.   

 
 
Afstanden 
Afstand P -> CC: 100-200 m 
Afstand CC -> start: 650 m (ca. 10 minuten 
lopen) 
Afstand finish -> CC: 600 m 
 
Als u van het CC naar de start loopt, komt u 
langs een vakantiehuis en een privéwoning. 
Respecteer de privacy en rust van de 
bewoners. 
 

 
 
Beschrijving 
Dag 1 is een lange afstandsrace op een grote 
zandverstuiving met gemengd bos. 
 
Schaal 
De schaal van de kaart is 1: 10.000 (route 1, 2 
en 4) of 1: 7.500 (overige routes). 
 
Startlijsten 
Er is een startlijst bij het CC en één bij de start.  
 
Uitslagen 
De uitslagen zijn live te volgen op helga-
o.com/webres. De daguitslag wordt zo snel 
mogelijk na de wedstrijd gepubliceerd op 
argus.nolb.nl. 
Er worden geen uitslagen opgehangen bij het 
CC. 
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Catering 
De catering bevindt zich op een afgezet 
gedeelte van het terrein, u kunt dit gedeelte 
alleen betreden met een geldig 
coronatoegangsbewijs. U kunt uw 
coronabewijs laten scannen bij het 
secretariaat, u krijgt dan een polsbandje 
waarmee u toegang krijgt tot de catering. 

Bij de catering kunt u krijgen: koffie, thee, 
chocolademelk, bier, fris, soep en broodjes. 
Betalen kan contant of met pin. 
 
Clubtenten 
Clubtenten zijn niet toegestaan. 

 
 
Routeoverzicht dag 1 
Route  Afstand Posten Klassen Schaal 

1 10,4 km 23 M21, M35 1: 10.000 

2 8,4 km 17 W21, M-20 , M40, M45 1: 10.000 

3 4,9 km 11 M/W short 1: 7.500 

4 7,2 km 15 W-20, M-18, W35, W40, M50, M55  1: 10.000 

5 6,3 km 16 W-18, M-16, W45, W50, M60 1: 7.500 

6 5,4 km 13 W-16, W55, M65 1: 7.500 

7 4,5 km 11 W-14, M-14, W60 ,W65, M70 1: 7.500 

8 3,3 km 9 W70, W75, W80+, M75, M80+ 1: 7.500 

9 2,9 km 8 W-12, M-12 1: 7.500 

10 2,9 km 9 W-10, W-10B (begeleiding), M-10, M-10B 
(begeleiding) 

1: 7.500 

-   Lintenloop  
Route 10 wordt ondersteund door extra lintjes tussen post 2 en 4 
 
Overzicht P/CC dag 1 
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Dag 2 – Arnhemse Hei 
 
Zondag 31 oktober 
Let op: de klok is vandaag 1 uur achteruit 
gegaan. 
 
Programma 
09:30 - Secretariaat open 
10:30 - Eerste start 
14.00 - Einde wedstrijd/ inhalen posten 
 
Secretariaat/CC 
Secretariaat op de wedstrijdlocatie: geopend 
vanaf 9:00 uur. U kunt hier terecht voor 
vragen. U hoeft zich niet te melden.  
Er is mobiel bereik op het CC. 
 

 
 
Locatie wedstrijdsecretariaat 
Leipzigerweg Arnhem 
Coördinaten: 52.038588, 5.917367 
 
Bewegwijzering 
Vanuit het noorden: vanaf de N804 na 
Veteranenland Vrijland 
Vanuit het oosten/westen: vanaf de kruising 
N311/N804. 
 
Afstanden 
Afstand P -> CC:  0 - 400 m 
Afstand CC -> start: 200 m 
Afstand finish -> CC: 300 m 
 
Beschrijving 
Open gebieden met heide en gras afgewisseld 
met bosgebieden met klein reliëf. 
 

Bijzonderheden 
De wedstrijd is op militair terrein. Her en der 
kan oefenmunitie liggen. Laat dit liggen, pak 
niets op van de grond. 
Verder moet u legitimatie bij zich hebben en is 
het niet toegestaan om gebouwen te 
fotograferen. 
Door intensief gebruik kunnen er in het terrein 
meer paden (sporen) zijn dan op de kaart 
staan. Boomstronken zijn niet ingetekend. 
 
Schaal 
De schaal van de kaart is 1: 7.500 voor alle 
routes. 
 
Startlijsten 
Er is een startlijst bij het CC en één bij de start.  
 
Uitslagen 
De uitslagen zijn live te volgen op helga-
o.com/webres. De daguitslag wordt zo snel 
mogelijk na de wedstrijd gepubliceerd op 
argus.nolb.nl. Na afloop van de wedstrijd vindt 
u hier ook de einduitslag. 
Er worden geen uitslagen opgehangen bij het 
CC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catering 
Er is catering aanwezig. 
Bij de catering kunt u krijgen: koffie, thee, 
chocolademelk, bier, fris, soep en broodjes. 
Betalen kan contant of met pin.  
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Clubtenten 
Er is ruimte voor clubtenten. 
 
Prijzen 
Over zaterdag en zondag zal een totaal 
klassement worden opgemaakt. De 

prijsuitreiking is zondag 31 oktober om 
ongeveer 14 uur. Er zijn prijzen voor de beste 
drie lopers van elke categorie. In de categorie 
D-10/H-10 en D/H-10 begeleid ontvangen alle 
deelnemers een prijs.

 
 
Routeoverzicht dag 2 
Route  Afstand Posten Klassen Schaal 

1 7,0 km 28 M21, M35 1: 7.500 

2 4,9 km 22 W21, M-20 , M40, M45 1: 7.500 

3 4,4 km 23 M/W short 1: 7.500 

4 4,6 km 20 W-20, M-18, W35, W40, M50, M55  1: 7.500 

5 3,9 km 19 W-18, M-16, W45, W50, M60 1: 7.500 

6 3,4 km 18 W-16, W55, M65 1: 7.500 

7 2,9 km 18 W-14, M-14, W60 ,W65, M70 1: 7.500 

8 2,5 km 18 W70, W75, W80+, M75, M80+ 1: 7.500 

9 2,7 km 14 W-12, M-12 1: 7.500 

10 2,2 km 12 W-10, W-10B (begeleiding), M-10, M-10B 
(begeleiding) 

1: 7.500 

-   Lintenloop  

 
Overzicht P/CC dag 2 

 

 


