
Beste deelnemers, Nog twee weken en dan is het zover, de 12e editie van de Goldrush Survivalrace 2019. 
Dat het een feest is bij de Goldrush is een understatement. Het gaafste evenement in deze tijd in deze 
omgeving. En jij bent erbij! Worden het barre weersomstandigheden, heb je genoeg kilometers in de 
benen, zijn de armen sterk voor het klimmen, kun je de diverse routevormen toepassen en hoe is je 
kaart- en kompasgebruik? Veel vragen die op zaterdag 30 november aanstaande zo rond de klok van 
18:00 allemaal wel beantwoord zullen zijn. Op de volgende pagina´s vind je alle informatie die 
gedeeltelijk ook al op de website te lezen is. Vanzelfsprekend geldt ook voor ons evenement dat 
belangrijke wijzigingen van huishoudelijke- of organisatorische aard te allen tijde, vooraf schriftelijk cq. 
tijdens de briefing nog kan worden geventileerd. 

LET OP! 
Bij deze nieuwsbrief vind je ook een bouwtekening 
voor een kubus. Deze kubus moet je vooraf maken en 
meenemen tijdens de wedstrijd. Heb je hem niet bij 
je, dan kan je 1 route nooit tot een goed eind brengen. 
Check ook de avond voor vertrek onze website en je ei-

gen mailbox op eventuele last minute aandachtspunten. 

Onze wedstrijd is namelijk geen standaard 

“start-finish-wedstrijd”, maar een zeer bewerkelijk en 

organisatorisch complex sportevenement. Zorg ook 

dat je enige kennis hebt hoe Romeinse cijfers te lezen 

en basiskennis hebt van het aantal letters in ons alfabet. 

(tip!)

AFZIEN
Verkleumd, gefrustreerd, verward, nat, kapotgegaan, 

gemotiveerd, getergd? Hoe dan ook, de Goldrush blijkt 

toch altijd weer veel los te maken bij de deelnemers. Wij 

menen echter dat iedereen zijn grenzen op zijn of haar 

manier weer zal verleggen. D323 L447 213N 707 

W3LK3 GR073 PR35747135 0N23 H3R53N5N 1N 57447 

21JN. D47 K0M7 D00R H37 3N0RM3 

L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5. 

Afzien dus tijdens de Goldrush Survivalrace 2019! 

PARKEER ÉN STARTLOCATIE
Je kunt op de plattegrond (verderop in deze nieuws-

brief) zien waar je kunt/mag parkeren. Wees slim en zet 

je navigatie gewoon direct op de P-Atletiekbaan aan de 

van Heerdtweg, (N) op zo´n 400 meter van de Wilgen-

weard. Parkeer gelijk je MTB tegen het hek naast de 

atletiekbaan! Loop naar het wedstrijdsecretariaat (open 

vanaf 08:00) in de Wilgenweard en volg de instructies 

op de volgende pagina ´s voor een soepele start van 

ons evenement. De wedstrijd START 09:30, ook dit jaar 

weer vanaf deze(lfde) Atletiekbaan!

SECRETARIAAT ÉN FINISHLOCATIE
De Wilgenweard ligt prachtig gesitueerd naast de Reg-

ge en diverse sportvelden (voetbal, korfbal en tennis) 

aan de Sportlaan 6 – Nijverdal. Doordat de organisatie-

voertuigen en de overnachters al veel parkeerplekken 
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 en

Ben jij
Snel, slim 
      sterk?



innemen is hier parkeren praktisch niet meer mogelijk. 

Toch nog overnachten? Misschien kan het nog, 

informeer naar de mogelijkheden. 

Bij het secretariaat lever je de ingevulde disclaimer in 

en ontvang je een envelop met daarin je startnummers 

voor op de rugzak, startnummerstickers voor tijdens 

de proloog, fietsbordje met nummer voor aan het stuur, 

tieraps om deze vast te maken, sealbag voor de 

noodtelefoon en je SPORTident.

CONTROLE FIETS, HELM  
EN VERPLICHTE ITEMS
Iedere deelnemer is zelf verplicht een technisch goede 

en veilige MTB bij zich te hebben, met dito remmen en 

verlichting. Per team is een bel verplicht. Uiteraard dient 

de helm gesloten te kunnen worden. Tevens heeft 

IEDERE deelnemer (team) de verplichte items die wor-

den gevraagd via de checklist in de rugzak. 

Steekproeven zullen er wellicht zijn en uiteraard volgt 

helaas dan ook directe diskwalificatie bij het ontbreken 

hiervan. Goede kleding passend bij het jaargetijde en 

voldoende eten en drinken is vanzelfsprekend. 

KLEDINGPAKKET
In deze editie starten we weer met een van oudsher 

traditionele proloog. Tijdens deze proloog zal je zeker 

nat en vies worden. Dat betekent dat je de wedstrijd 

start met een tenue dat nat mag worden. Direct na de 

proloog kan je omkleden en je favoriete race tenue 

aantrekken. Tijdens de proloog hoef je niet je helm en 

rugzak bij je te hebben. Verder heb je tijdens de proloog 

geen SPORTident nodig, dus die laat je bij je rugzak 

achter op de atletiekbaan.

Verder heb je geen tweede kledingpakket nodig, tenzij 

je bang bent om tijdens het kanovaren nat te worden.

GOLDRUSH STYLE
We zullen na een briefing op de atletiekbaan de race 

starten met een proloog. Na de proloog ontvangen jullie 

je racekaart. Deze heb je de hele wedstrijd nodig! 

Verdere uitleg over de “Goldrush Style”, tijdens de 

briefing (09:00). Na de proloog heb je gedurende de 

hele wedstrijd je helm/rugzak/SPORTident gewoon te 

allen tijden bij/op/om je! 

HINDERNISSEN VS ROUTEVORMEN
Deze blijven onverminderd in veelvoud terugkeren 

in onze wedstrijd. Het vormt onze basis en blijft een 

belangrijk onderdeel van de Goldrush. De adventure 

racer zal echt even moeten doorbijten bij een hindernis-

combinatie, terwijl de survivallaar zich achter de oren zal 

krabben bij het zien van een klokkenroute. Beide zitten 

er vanzelfsprekend in. (cadeautje)

Qua routevormen is het belangrijk dat je vooraf goed 

weet hoe bepaalde routes werken. 

Belangrijke kijk tip hierbij is de website 

https://nl.scoutwiki.org/Categorie:Hiketechnieken 

De belangrijkste routevormen die je moet kennen zijn 

klokkenroute (AM en PM aanduidingen!!), stripkaart, 

helicopter, bolletje-pijltje, oleaat en kompas. 

DEZE MOET JE VOORAF KENNEN!

ROUTE EN RACEKAART
De kaarten en de route worden NA de proloog 

uitgedeeld! (1 set per team) Let op: gebruik van een 

telefoon resulteert direct in diskwalificatie! Tijdens de 

race bepaal je zelf het verloop van de dag. Er is veel 

vrijheid qua volgorde van de routes en de special tasks. 

Verder is er één deadlines. Zorg ervoor dat je die goed 

in de gaten houdt. 

TOESCHOUWERS
De inschrijving (secretariaat), parc fermé, pastamaaltijd 

én de prijsuitreiking zijn UITSLUITEND voor deelnemers! 

Geen uitzonderingen. Wij kunnen niet meer mensen 

kwijt in de gehuurde ruimten! Het geldt natuurlijk dat 

de deelnemers volledig selfsupporting zijn en pertinent 

niet mogen worden geholpen o.i.d. Neem hiervoor het 

wedstrijdreglement nog even goed door. 

NOODGEVAL? 
Ieder team dient min. 1 mobiel, te voorzien van het num-

mer van de organisatie 06-43890873, vertel elkaar hoe 

je deze mobiel ontgrendeld, bij calamiteiten! Verpak en 

verzegel deze  in de sealbag die wij zullen verstrekken. 

Zet anders het patroon of pincode op de sealbag! 

Bellen naar organisatie, anders dan bij noodgevallen = 
Diskwalificatie. 

Noteer zaterdag 
27 november 2017 
dus maar vast in je agenda!
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VRIJWILLIGERS
30 Vrijwilligers en het personeel van de Wilgenweard 

zullen samen met ons als organisatie, alles in werk 

stellen een fantastisch evenement aan te bieden. 

Vooral de vrijwilligers staan bij ons op nummer 1. 

Realiseer je dat zij geheel belangeloos deze dag en 

hoogstwaarschijnlijk in de voorbereiding ook nog 

meerdere uren in JULLIE wedstrijd steken en maken dus 

eigenlijk deze race mogelijk. Respecteer de vrijwilliger 
en bedank hem of haar eens voor de inzet op een post. 
Kleine moeite maar een groot plezier. Wij rekenen op 
jullie medewerking. 

NA DE FINISH
Direct na het finishen lever je EERST je SPORTident-key 

in bij het secretariaat (ECHT BELANGRIJK IVM HET 

OPMAKEN VAN HET KLASSEMENT!), ontvang je het 

borgbedrag terug en krijg je een aandenken. 

Haal daarna je MTB op! Dit moet uiterlijk 18:15! Dan 

kan je kiezen voor een (snelle) douche (bij korfbalvereni-

ging NKC tegenover De Wilgenweard) of warm binnen 

lekker op. Na de schoonmaak en het opwarmen, zullen 

TIJDENS de pastaparty de winnaars bekend worden 

gemaakt. We gaan dus sneller beginnen met eten. 

WINNAAR 

De winnaar van de Goldrush Survivalrace 2019 komt 

voort uit het team dat: 

1. voldaan heeft aan de gestelde deadlines! 

2. de meeste CP´s heeft behaald. 

3. de snelste finishtijd heeft (bij gelijke stand). Dat 

betekent dat wij 1 hoofdprijs hebben: WINNAAR 

Goldrush Survivalrace 2019! 

Daarnaast zullen er prijzen zijn voor de top 3 HEREN 

en top 3 MIX/DAMES. 

Dus geen losse Mix of Dames klassement! 

TIJDSCHEMA 
Deze info vind je ook op de website, maar nog even in 

het kort:

• vanaf 08:00 melden (NIET EERDER) bij het  

secretariaat (verkleed je thuis alvast) 

• volg bij de Wilgenweard de borden DEELNEMERS • 

laat je rugzak/tas a.u.b. buiten 

• neem je disclaimer ingevuld mee van huis en lever 

deze in (zie hieronder) 

• Je ontvangt een ESSENTIËLE envelop met  

deelnemersinfo en –artikelen 

• Haal uit je envelop: 

• SPORTident sleutel bewaak deze “met je 

leven” (in je racerugzak, of aan een keycord/

skipashouder). Kwijt? Einde wedstrijd! 

• Fietsbordjes, monteer deze voor op het stuur/ 

remkabels (plus 8 tieraps) en plaats de MTB 

bij de atletiekbaan 

• Startnummers met  

speltjes voor op/aan je rugzak 

• Startnummerstickers voor op je kleding  

tijdens de proloog 

• In het secretariaat kun je nu (KORT) een “bakkie 

doen” op onze kosten, maar let op de tijd! 

• Rugzak is o.a. voorzien van: 

• EHBO (en overige verplichte) items 

• SEALBAG om je mobiel droog te houden 

• Omkleden en klaarmaken (bij Atletiekbaan!) 5 minu-

ten lopen! 

• Kleedkamers (Atletiekbaan) verder LEEG achterla-

ten, deze gaan op slot! 

• Al je overige spullen moeten dus terug in de auto! 

• Denk nu aan de tijd! 09:00 uur WELKOM + BRIEFING 

op de Atletiekbaan! 

• 09:30 start 

• 17:30 FINISH.

Noteer zaterdag 
27 november 2017 
dus maar vast in je agenda!
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DE GOLDRUSH SURVIVALRACE 2019 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Deze kubus moet je vooraf maken 

en meenemen tijdens de wedstrijd. Heb je 

hem niet bij je, dan kan je 1 route nooit tot 

een goed eind brengen. 



LET OP! NEEM DIT FORMULIER INGEVULD EN 
ONDERTEKEND MEEDISCLAIMER

WIJ VRAGEN JE DE DISCLAIMER ONDERTEKEND MEE TE NEMEN EN IN TE LEVEREN BIJ 

AANMELDING BIJ HET SECRETARIAAT. CHECK DUS VOORAF EVEN JE STARTNUMMER 

EN NOTEER DEZE MET JE TEAMNAAM OP DIT BEWUSTE FORMULIER.

Ondergetekenden verklaren hierbij dat:
• Onze deelname aan de Goldrush Survivalrace op 30 november 2019 volledig op vrijwillige basis geschiedt.
• Wij zowel fysiek als mentaal voldoende geschikt mogen worden geacht de diverse sportuitdagingen te kunnen 

volbrengen.
• Wij realiseren ons dat de vooraf gestelde normtijden en afstanden puur indicatief zijn en dat deze kunnen afwijken 

van de werkelijkheid en dat dit grotendeels afhankelijk is van onze conditie en oriënteringsvermogen.
• Wij realiseren ons terdege dat dit evenement gevaren met zich mee brengt op fysiek dan wel mentaal vlak. Te 

denken valt aan: onderkoeling, uitdroging, vallen, stoten, botbreuken, oververhitting, verdrinking en ander ernstig 
onheil.

• Wij houden ons te allen tijde aan de geldende verkeers- en natuurregels en de regels die zijn opgesteld door 
SSAR en aansluitend het reglement dat door deze stichting is samengesteld. Het niet houden aan bovengenoem-
de regels kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

• Wij zullen onze eigen en elkaars veiligheid in achtnemen en waarborgen en onnodige risico´s vermijden. Weersin-
vloeden, fysiek (on)vermogen of invloeden van buitenaf/derden vallen hier ook onder.

• Wij accepteren iedere beslissing door de organisatie, inzake diskwalificatie, einde wedstrijd, medische noodzaak, 
klassement etc.

• Wij SSAR toestemming geven, beeldmateriaal te vergaren en dat dit te allen tijde auteursrechtelijk bij de stichting 
blijft en dat er met dit beeldmateriaal gepubliceerd mag worden.

• Wij begrijpen dat de organisatie alles in het werk stelt schade, diefstal en verlies probeert te voorkomen, maar dat 
dit niet altijd te voorkomen valt en SSAR hiervoor niet aansprakelijk kan stellen.

Nijverdal, 30 november 2019

TEAM:                                                    TEAMNUMMER:   

DEELNEMER 1: ___________________  HANDTEKENING 1:_____________________

DEELNEMER 2: ___________________  HANDTEKENING 2:_____________________ 

(NB. bij deelnemers onder de 18 jaar dient een ouder/verzorger dit formulier te tekenen)



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

DE WILGENWEARD

PARKEERPLEKKEN

NKC
DOUCHES

AV ATLETICS

START

SECRETARIAAT


