Wat vooraf ging
In januari 2020 zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding voor de 2Daagse van de Veluwe 2020. Niet veel later denderde corona onze wereld
binnen, en kwam alles op losse schroeven te staan. In de zomermaanden
bleven we hoop houden dat de 2-Daagse door kon gaan, maar een maand van
tevoren moesten we toch besluiten om het evenement af te gelasten. Wat
een teleurstelling!
In overleg met de andere organisatoren van de 2-Daagse, OLV Minor en
HOC’93, konden we de wedstrijd doorschuiven naar 2021. En zo konden we
begin dit jaar opnieuw aan de slag met de organisatie. De oplopende
besmettingscijfers in oktober maakten dat het tot op het laatste moment nog
wel spannend was, maar op vrijdag 29 oktober konden we dan echt de eerste
lopers met een kaart op pad sturen.

Vrijdag 29 oktober – Wageningen Night Sprint Relay
Geen onderdeel van de 2-Daagse zelf, maar een leuk voorafje. Op de campus van de Wageningen
Universiteit was een Relay uitgezet voor teams van 3 personen. Het terrein zelf is niet zo moeilijk, het
is de duisternis die het oriënteren lastig maakt.
Door slecht weer en
vakantiedrukte lukte het niet
iedereen om op tijd in
Wageningen te zijn. Op het laatste
moment moesten teams
omgegooid worden: lopers die er
wél waren konden als eerste
lopen, zij die te laat waren,
werden als laatste loper ingedeeld.
Het vergde de nodige flexibiliteit
van deelnemers en organisatie. Het lukte dankzij deze flexibiliteit wel om iedereen in een team te
laten lopen, 23 teams in totaal.
Om 20.03 gingen de eerste 23 lopers van start, de een met een
hoofdlampje, de ander met een schijnwerper. Alle lopers liepen een
ronde van ongeveer 3500 meter; min of meer dezelfde route, maar
wel met net wat andere posten. Het is dus zaak om je te
concentreren op je eigen route, en je niets aan te trekken van andere
lopers. Best lastig als er zoveel mensen door elkaar rennen.
Nog geen kwartier na de start, waren de eerste lopers alweer terug.
De snelste loper van de avond was Toby Scott, met een tijd van 14.08
over 3.5 km. We verwachten natuurlijk altijd dat de mannenteams
het snelst zijn, maar zeker in het oriënteren is dat niet
vanzelfsprekend. Snelste team van de avond was het mixed team van

Liam Thiels, Hannah Thiels en Simon Krekels. De snelste mannen waren Bob de Cleene, Dieter Coen
en Jan-Gerard van der Toorn. De meiden van Argus - Nora, Hanne, Serra en Marit - liepen met z’n
vieren en misten een post, maar omdat er geen andere vrouwenteams waren, gingen ze toch met
een chocoladeletter naar huis.

Totaaloverzicht van de routes

Zaterdag 30 oktober – Etappe 1 op Kootwijkerzand
Enigszins chauvinistisch
durven wij als Argus wel te
zeggen dat het
Kootwijkerzand één van de
mooiste natuurgebieden
van Nederland is, het is
altijd weer een genot om hier te mogen oriënteren.
Het weer zat niet mee, het regende de hele ochtend en de halve middag. Dat mocht de pret niet
drukken, het was voor het eerst in lange tijd dat we zoveel mensen (meer dan 300!) het bos in
konden sturen. Even voor 12.30 vertrok de eerste loper, en tegen 17.00 finishte de laatste
deelnemer.

Op deze eerste dag werd een long distance gelopen, en “long” was voor
sommigen ook echt lang. Menigeen zal even gekreund hebben bij het
zien van die eindeloze leg dwars over het zand, voor route 2 maar liefst
1950 meter. Des te groter de voldoening als de post aan de overkant
gepuncht kon worden. Eén voor één zagen we de lopers uit het bos
terug komen; nat, vies, moe, maar merendeels met een tevreden lach
op het gezicht.
Omdat het uiteindelijk toch droog werd, kon er bij het CC nog wat
nagepraat worden onder het genot van een hapje en een drankje.
Bij het inhalen van de posten kwam onze postinhaler tussen de
heuveltjes vlak bij de finish de laatste lopers tegen. Ze waren op zoek
naar hun laatste post, die net was ingehaald. De post kwam
tevoorschijn en mocht nog worden gepuncht. Omdat het zeker voor de
lopers die het niet zo vaak doen, toch leuker is om een tijd achter je naam te hebben dan een NCL.

Zondag 31 oktober – Etappe 2 op de Arnhemse Hei
De Arnhemse Hei is een heel ander gebied: een klein
oppervlak, met veel detail. Dit leent zich uitstekend
voor een middle distance. En het werd dan ook een
echte middle distance: veel posten, korte legs, en veel
draaien en keren. De banen waren zo gelegd, dat over
de -toch ruim aanwezige- paden en zandbanen lopen
nauwelijks mogelijk was. De lopers werden al vlot het
lastige middenstuk van de kaart ingestuurd, waar bij
een gebrek aan lijnobjecten strak fijn-oriënteren
noodzakelijk was om de post goed aan te lopen. Het vele doorsteken zorgde ervoor dat je continu
scherp moest blijven, en dat het lopen zelf erg zwaar was. Zeker voor de langere routes die door het -

voor sommigen manshoge- gras achterin
het gebied liepen. Dit alles maakte het een
pittige en gevarieerde middle distance,
weinig fouten maken kon het verschil
maken! Er loopt sinds kort een wolf (en
mogelijk meer) rond in dit gebied, wat het
oriënteren nog spannender maakt.
Meerdere lopers kwamen bebloed over de
finish, al was dat meer door toedoen van
flora dan van fauna.
Het weer was ons gelukkig een stuk beter gezind, er brak zelfs een waterig zonnetje door. Het was
daardoor ook nog gezellig druk bij de prijsuitreiking.

De statistieken
3 dagen
334 deelnemers uit
9 verschillende landen
de jongste deelnemer: 5 jaar
de oudste deelnemer: 86 jaar
29 routes
161 uitgezette posten
696 unieke starts
677 uur oriënteringsplezier (plus of min een paar minuten)
14 lintjeslopers
29 vrijwilligers
40 liter snert (erwtensoep)

Ter afsluiting
We kijken terug op een mooi oriënteringsweekend en we kijken
alvast vooruit naar volgend jaar. Op 29 en 30 oktober 2022 is de
2-Daagse van de Noord-West Veluwe, georganiseerd door OLV
Minor. We lopen dan in het Zandenbos en op het Stroese Zand.
De inschrijving opent in februari 2022.
Dank voor uw deelname aan de 2-Daagse van 2021 en we hopen
u volgend jaar terug te zien voor de 2-Daagse van 2022!
Organisatie 2-Daagse van de Veluwe
Argus

