
“WIJ”, buitensporters staan aan de vooravond van de (meestal) natte en frisse periode dat bol 
staat van interessante survivalwedstrijden en adventure races. De unieke en zeer aantrekkelijk 
combi van beide, de SANS GOLDRUSH Survivalrace start dit jaar in het laatste weekend van no-
vember én jullie zijn erbij! Op zaterdag 24 november aanstaande belooft het weer een bijzonde-
re wedstrijd te worden vol strijd, spanning en avontuur! Met nog 6 weken voor de start kunnen 
we met trots melden dat er bijna 100 teams zijn ingeschreven en dat blijft nog steeds volkomen 
uniek in de Benelux! 

KAMPIOEN
Wie onze 11e editie wint is natuurlijk koffiedik kijken 

maar aan topsport-animo is in ieder geval geen enkel 

gebrek. Vanzelfsprekend zijn alle podiumgasten van de 

laatste edities van de partij en zijn er natuurlijk nog vele 

andere outsiders die het hen op alle mogelijke manieren 

moeilijk zullen maken! De Goldrush is een onderdeel 

van de Dutch Adventure Race Series (DARS) en tevens 

de laatste wedstrijd in deze series. De strijd om het 

DARS podium is ook nog niet gestreden, dus er kan nog 

van alles gebeuren in deze wedstrijd!

SURVIVAL WITH MIND & MUSCLE  
De frequente en confronterende survivalonderdelen zul-

len ook tijdens deze editie onze wedstrijdnaam eer aan 

doen. Naast deze hindernissen zijn ook de routevormen 

divers en is het niet een vooringetekende racewedstrijd. 

Denk aan strippenroutes, bolletje-pijltje, klokkenroute 

of misschien verschijnt er een paar weken vóór de race 

wel een verborgen hint (cadeautje) Voor enkelen blijven 

deze onderdelen altijd te soft of te simpel, maar voor de 

meesten zullen deze, vooral in combinatie, soms resul-

teren in een “waar-ben-ik-aanbegonnen”-gevoel. Het 

is dus geen SURVIVALrun en ook wordt onze wedstrijd 

niet altijd als een klassieke Adventure RACE geschaald 

en is de SURVIVALRACE de sporttak met het beste uit 

beide sportwerelden. Uniek in haar soort. 

INFORMATIE   
Er is zoals ieder jaar weer veel info te vinden op de site. 

Raadzaam is om je mountainbike uit het vet te halen, 

je loopfrequentie langzaam op te voeren, misschien 

eens een stukje te gaan steppen. Vergeet het kaart- en 

kompaslezen niet, want dat zorgt grotendeels jullie plek 

op de ranglijst! Zorg dat je ook weet hoe je Romeinse 

cijfers moet lezen. Natuurlijk staan er ook tips en tools 

v.w.b. spulletjes/gear die soms noodzakelijk zijn bij een 

dergelijke race op onze website.

100 TEAMS!  
Iets om trots op te zijn zoals gezegd. Wel zorgt dit ook 

voor kopzorgen, want wij zijn zelf racers en willen ook 

het liefst alleen aankomen bij een CP. Dat dit niet lukt 

(in een 8-uurs race) met zoveel teams is evident, maar 

daarentegen hebben wij gemeend ons format wel zo 

aan te passen, dat het veld in de meeste gevallen zeer 
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verspreid zal worden. Of dit weer gaat lukken net als in 

2017 is altijd de vraag. Onze plannen worden momen-

teel getest en doorgemeten, we hebben sowieso weer 

leuke verassingen in petto.

TOUWTRAINING 
Hoe ging het ook alweer? Catcrawl of juist de Apen-

hang? Nooit gehoord van een swingover? Juist dan is 

het niet onverstandig de basis touwtechnieken weer wat 

op te vijzelen. Wij raden ECHT alle deelnemers aan om 

enkele weken voorafgaande de wedstrijd zeker een sur-

vivalvereniging te bezoeken, tenzij je natuurlijk bekend 

bent met deze fenomenen. Tegen een geringe vergoe-

ding kun je vast meetrainen bij een survivalclub en heb 

je direct een goede basis voor de hindernissen die je 

zult tegenkomen. Wees ZEKER van het feit dat deze er 

niet om zullen liegen tijdens de SANS GOLDRUSH SUR-

VIVALRACE. Vanzelfsprekend zullen de diehard survival-

laars hiermee meer in hun element zijn, maar vergewis 

je van je eigen kennis of juist beperkingen. Alles is 

trainbaar, mits je er tijdig mee begint natuurlijk. Bezoek 

eens een TRAININGLOCATIE (https://survivalrunbond.nl/

overzicht-trainingsgroepen/) in jouw regio.

INCASSO  
Deelname aan het evenement is pas definitief als het 

inschrijfbedrag (€ 120 per team), is bijgeschreven op 

het rekeningnummer van de SSAR. (bedrag is inclusief 

pastamaaltijd en borgbedrag voor SportIdent). Het be-

drag word rond 14 oktober 2018 geïncasseerd. Afmel-

den kan tot 1 november 2017, waarbij wel €21,50 annule-

ringskosten in rekening wordt gebracht. Bij afmelden na 

1 november vervalt het recht op restitutie! Deelnemers 

dienen kennis te nemen van het reglement van de SSAR 

vóór inschrijving. Uiteraard ontvangt het terugtrekkend 

koppel te allen tijde het borgbedrag retour. Die 20 Euro 

borg krijg je dus na inlevering van de SportIdent direct 

cash retour. (reserve teams worden niet geïncasseerd!) 

KLEDINGPAKKET 
Deze editie is er een mogelijkheid om een extra kle-

dingpakket in te leveren. Van dit kledingpakket kan je 

eventueel gebruik maken tijdens de race, ga jij ook voor 

een nat pak??!! Doe deze extra kleding in een stevige 

vuilniszak. Bij het afhalen van je startnummer ontvang je 

een plastic zak met nummer waar je dit kledingpakket 

in kan stoppen. Deze dient ingeleverd te worden bij de 

start. (Atletiekbaan)

HOOFDSPONSOR SANS ONLINE  
zal wederom als hoofdsponsor fungeren en we zijn 

natuurlijk erg blij dat zij mede hierdoor jullie wedstrijd 

mogelijk maken. Bij Sans-online koop je casual merkkle-

ding voor hem en haar online! Bij Sans-online betaal je 

bij een bestelling boven de 25 euro geen verzendkos-

ten en het retourneren van artikelen is helemaal gratis! 

Daarnaast levert Sans-online een uitstekende service. 

Als de artikelen voor 16.00 zijn besteld op Sans-online.

nl, heb je het de volgende dag al in huis. Niet goed, geld 

terug! Laat je inspireren door het volledige assortiment 

kleding online van Sans-Online. Eigenaar Nick Sans 

doet overigens sinds jaar en dag al erg trouw mee aan 

onze race. Dat is Commitment Power met hoofdletters 

CP! Let op! Natuurlijk hebben wij nog veel meer onder-

steuners waar we niet zonder kunnen. Velen daarvan 

ondersteunen ons in natura.

Er volgt nog een laatste nieuwsbrief een week voor de 

wedstrijd! SUCCES MET DE VERDERE VOORBEREIDING! 

Sportieve groet, namens SSAR en onze sponsoren.

DE SANS GOLDRUSH SURVIVALRACE 2018 
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Noteer zaterdag 
27 november 2017 
dus maar vast in je agenda!
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