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Algemene informatie voor alle lussen en proeven 

 
o Op de Markt begint en eindigt elke loop- en fietslus. Zowel heen als terug wordt gebruik 

gemaakt van de centrale corridor, tussen de Markt en de kruising Groenelaantje / F.A. 
Molijnlaan. 
 

o Alle 5 sporters mogen pas starten op de aangegeven starttijd. Wanneer een sporter niet 
op de aangegeven starttijd aanwezig is om te starten, mag deze niet meer deelnemen 
aan de wedstrijd. Arbitrage controleert dit bij het starten. De sporter moet zijn 
polsbandje bij de wedstrijdtafel inleveren.   
 

o In de fietslussen moeten de sporters het gedeelte vanaf de Markt tot aan de 
Bergakkerweg en terug, lopend met de fiets aan de hand, afleggen. 
LET OP: Dit geldt ook voor de overgang bij de kruising Groenelaantje / F.A. Molijnlaan. 
Ook een gedeelte van het Groenelaantje, vanaf kruising Groenelaantje / Belvèderelaan 
tot voorbij de tennishal de Vossenberg , moet door de sporters van de beide fietslussen 
lopend met de fiets aan de hand worden afgelegd. 

 
o Wachttijden bij het spoor gaan pas in als tenminste drie sporters van hetzelfde team 

met de wedstrijdkaart zich daarvoor bij de postbemanning bij het spoor melden. 
 
o Het aantal verplichte deelnemers per proef staat bij de proeven hierna aangegeven. 

Een proef begint pas als dit vereiste aantal deelnemers met de wedstrijdkaart aanwezig 
is. 
Dit geldt ook voor het ingaan van een eventuele wachttijd bij de Proef. 
Alle proeven moeten uitsluitend door de juiste deelnemers van het eigen team worden 
uitgevoerd. 
Bij proeven in estafette vorm mogen deelnemende sporters aan een proef elkaar niet 
vervangen in deze proef. 
Bij proeven met een tijdslimiet moeten alle voor die proef voorgeschreven deelnemers 
aanwezig blijven tot het einde van de proef of tot het bereiken van de tijdslimiet. 
 

o Elk team is zelf verantwoordelijk of de paraaf is geplaatst door de proefbemanning en 
wachttijdregistratie bij het spoor.  
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o Controleposten zijn duidelijk zichtbaar opgesteld! Stop en registreer je met een sticker 
op de polsband! Elke lus heeft tenminste 1 controlepost (zoals aangegeven in de tekst) 
Elke sporter is zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Bij het missen van een 
registratie bij een controlepost zal 15 minuten straftijd worden berekend. 

 
o De eindtijd van de lus wordt bepaald door de vierde sporter van het team die de finishlijn 

op het marktplein passeert. 
 
o Zie verder het wedstrijdreglement Keiler 2022 (apart document). 
 
o Een overzicht van de locaties van de proeven op de Markt is aan het eind van dit 

document opgenomen. 
 
 
Daar waar gesproken wordt over sporter wordt zowel mannelijke als vrouwelijke of gender 
neutrale deelnemer bedoeld. 
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FIETSLUS A BLAUW 
 

 
 
 
Proef A 1 BOOMSTAMZAGEN OP DE MARKT 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering om de beurt, 2 tegelijk 
Tijdslimiet nee 
Max Duur n.v.t. 
 
Start 
Bij aankomst 4e sporter en wedstrijdkaart, loopt de tijd gewoon door en dient het team te 
starten. Indien men moet wachten, gaat wachttijd in. 
 
Beschrijving 
De sporters zagen samen een aantal schijven van de aangegeven dikte met de beschikbare 
beugelzaag, die aan beide zijden door 1 sporter wordt vastgehouden. 
Na het zagen van 1 schijf worden de beide sporters afgelost door 2 andere sporters.  
 
Wordt de zaagbok omvergetrokken, of valt de stam eraf, wordt dit door de sporters weer 
hersteld.  
 
LET OP 
De proefbemanning kan ingrijpen bij het zagen indien de beugelzaag onkundig gebruikt 
wordt en het zaagblad hierdoor kan breken. 
 
Einde proef 
Wanneer de schijven zijn gezaagd en de zaag terug is gehangen is de proef beëindigd. 
Recreanten en sportklasse:  5 schijven 
Wedstrijdklasse :  7 schijven 
 
 
 
 
Verlaat de markt via de corridor en volg de bewegwijzering - bij F.A. Molijnlaan AFSTAPPEN - 
steek de F.A. Molijnlaan over (verkeersregelaars aanwezig!) - vervolg de route door de 
BLAUWE PIJLEN OP PALEN EN BOMEN te volgen - Via het Groenelaantje naar de 
spoorwegovergang AFSTAPPEN - steek de spoorwegovergang over (wachttijdregistratie 
aanwezig!) -eerste weg rechtsaf (Gerard Vethlaan) die overgaat in Plesmanlaan - stop voor 
het Stationshuisje, de proef A2 begint aan deze kant van de Transferiumtoren.  
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Proef A 2 PUZZEL LUSTRUM 
 
Aantal deelnemers  4 sporters 
Uitvoering  tegelijk 
Tijdslimiet  ja 
Max Duur  10 minuten 
 
Start 
Bij aankomst 4e sporter en wedstrijdkaart, loopt de tijd gewoon door en dient het team te 
starten. Indien men moet wachten, gaat wachttijd in. 
 
Beschrijving: 
Er hangen bij het Transferium 2 puzzels voor het team.  
Eentje volledig gevuld (A) en eentje (B) zonder de 5 puzzelstukken. 

Elke sporter moet minimaal 1x de toren in met een puzzelstuk van puzzel A en legt deze in 
de zwarte bak met de juist kleur en zoekt het juiste stuk van puzzel B, omwisselen (dus 
puzzelstuk A blijft in de toren!) en puzzelstuk B plaatsen in de lege puzzel. Na het leggen van 
het puzzelstuk mag die niet meer worden verplaatst. (puzzel bevind zich op een hellend vlak 
waardoor bij een verkeerde volgorder het puzzelstuk “ omvalt” ). Uiteraard één puzzelstuk 
per keer meenemen.  

Komt een sporter met een verkeerd puzzelstuk beneden, dan moet hij terug de toren in om 
het juiste stuk te halen. De proefbemanning let er op dat juiste puzzelstuk wordt geplaatst 
(Juist = Het puzzelstuk welke na het plaatsen niet meer gewijzigd hoeft te worden om de 
puzzel te voltooien en met de juiste kleur.) Bij akkoord door proefbemanning mag de 
volgende sporter het volgende puzzelstuk halen.Voorbeeld puzzel zal overal aanwezig zijn 

Let op: 
De proef wordt dubbel uitgevoerd met 2 dezelfde puzzels met eenzelfde moeilijkheidsgraad. 
Er is 1 stel in de kleuren rood- wit en 1 stel met de kleuren groen – blauw. De 
proefbemanning zal aangeven welke puzzels gebruikt gaan worden.  Zo kunnen 2 teams 
tegelijkertijd aan de proef deelnemen en moet men rekening houden met het passeren van 
elkaar in de toren. 
 
Einde proef:  
Het spel is klaar als de puzzel correct is gemaakt, en de puzzelstukken van de 2de puzzel op 
de daarvoor bestemde plek in het transferium liggen. 

Verlaat het Transferium en volg de blauwe pijlen – Plesmanlaan voorlangs Stationshuisje, 
aan einde weg linksaf (fietspad langs Elspeterweg) – voor de rotonde linksaf het fietspad op - 
verderop rechts het bos in - blijf blauwe pijlen volgen! 
 

Bij splitsingbord volg pijl “recreanten” 
 

 
       - blijf blauwe pijlen volgen! 
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Proef A 3 WATERSPORTPROEF BIJ DE ZANDENPLAS 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering tegelijk 
Tijdslimiet Nee 
 
 
Beschrijving: 

De opdracht is het varen van een Olympische driehoeksbaan in een Olympische zeilboot 
(Laser). 

De opdracht wordt uitgevoerd door 4 teamleden. 

Aan het begin van de proef ligt er voor het team een Laser gereed om af te varen. Om de 
boot voort te bewegen krijgt het team de beschikking over 4 handpeddels. 

Start proef 

Bij aankomst van de 4e sporter en inleveren van de wedstrijdkaart wordt de wedstrijdtijd 
stilgezet (= start wachttijd). De wedstrijdtijd gaat lopen op aanwijzing van de 
proefbemanning zodra de teamleden hun fietsschoenen hebben uitgetrokken, hun 
zwemvesten aangetrokken en geborgd en de postbemanning de boot heeft vrijgegeven. 

De sporters nemen hun plaats in en beginnen te peddelen. Zodra de boot vrij is van de wal 
wordt het midzwaard in de zwaardkast gestoken. Daarna gaat het team richting boei 1. Let 

op: de boeien moeten buitenom worden gerond. Zie schema. 

Bij het vlot wordt een behendigheidsproef uitgevoerd. Deze bestaat uit het gooien van een 
bal tegen een schuin geplaatste trampoline en die bal weer opvangen. 

Bij het vlot ligt een boei die met een lijn aan het vlot verbonden is. Die lijn moet helemaal 
boven water getrokken worden. Daarna moet een van de sporters de bal tegen de 

Laser Boei 2 

Boei 1 

Vlot 

Behendigheidsproef 

Strand 
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trampoline gooien en weer opvangen. Als gemist wordt, moet de bal opgehaald worden, en 
opnieuw worden geworpen, net zolang tot 1 x is gescoord. Daarna wordt de tocht vervolgd 
naar boei 2, waar wordt gefinisht. 

Einde proef:  

Zodra de boot weer is afgemeerd en gereed gelegd voor het volgende team, inclusief de 
peddels en de bal, en de sporters hun zwemvesten op de aangewezen locatie hebben 
gedeponeerd, is de proef beëindigd en kan het team verder gaan. 

Spelregels:  

Er mag alleen gevaren worden wanneer alle 4 teamleden aan boord zijn. In geval van "man 
overboord" moet deze eerst weer aan dek zijn, voordat verder wordt gevaren. Indien de 
boot omslaat, moet deze door het team zelf weer worden gericht. 

Het "bal gooien" moet door een van de sporters vanaf het dek van de Laser worden gedaan. 

Verschil tussen wedstrijd- en recreantenklasse 

De sport- en recreantenklasse:   1x een bal tegen de trampoline scoren. 

De wedstrijdklasse    2x een bal tegen de trampoline scoren 

Veiligheid 

De sporters zijn verplicht een zwemvest aan te trekken, voordat zij het water op gaan. 

Het is mogelijk dat een of enkele sporters uit de boot vallen. Het is ook mogelijk dat de boot 
in zijn geheel omslaat. "Man over boord" en "boot richten" zijn standaard zeiloefeningen, die 
zonder gevaar zijn. 

Een Laser heeft een gesloten kuip, waardoor erna omslaan en richten nauwelijks water in de 
boot achterblijft. 

De Watersportvereniging en Windy Waters zullen een "rescue" (kajak met bemanning) 
inzetten om de proef op het water te begeleiden. 

Uitvoering 

Om wachttijden te beperken zullen 2 identieke banen worden uitgezet. Er zullen dus ook 2 
Lasers worden ingezet. 

 
 
 
Vervolg hierna de route, volg de blauwe pijlen! - bij Groenelaantje rechtsaf – AFSTAPPEN -
spoorwegovergang oversteken (wachttijdregistratie aanwezig!) - Groenelaantje vervolgen - 
F.A. Molijnlaan oversteken - AFSTAPPEN -(verkeersregelaars aanwezig!) - volg de corridor tot 
op de Markt AFSTAPPEN. 
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Proef A 4 KRATTEN STAPELEN OP DE MARKT 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering tegelijk 
Tijdslimiet ja 
Max Duur 10 minuten 
 
Start 
Bij aankomst van de 4e sporter en inleveren van de wedstrijdkaart wordt de wedstrijdtijd 
stilgezet (= start wachttijd). De wedstrijdtijd gaat lopen op aanwijzing van de 
proefbemanning zodra de ‘klimmer’ veilig gezekerd is aan het touw. 
 
Beschrijving 
Alle sporters dienen hun fietshelm ter bescherming tegen vallende kratten te dragen. 
1 sporter wordt ingebonden in een harnas en moet uiteindelijk zichzelf omhoog werken 
d.m.v. het stapelen van de kratten.  
 
Hij/zij kan volgens eigen inzicht te werk gaan, echter mag zich niet aan het touw 
omhoogtrekken en geen stabiliserende hulp krijgen van zijn/haar teamgenoten. 
 
Een andere sporter staat ook in ‘de stellage’ en geeft of gooit de kratten op, aan zijn 
teamgenoot, die zo al stapelend omhooggaat.  
 
De overige sporters brengen de kratten 1 voor 1 over een parcours, in estafette vorm, naar 
de stellage op de volgende wijze:  
o 1 sporter vertrekt met 1 krat over het parcours richting stellage. Daar geeft hij/zij de krat 

aan de sporter, die de kratten aangeeft en loopt om het parcours heen terug.  
o Hij/zij tikt de volgende sporter aan, die daarop mag vertrekken met een krat. 
 
Aandachtspunten 

o Het is niet toegestaan om de gestapelde kratten, waarop de sporter, die zich omhoog 
werkt bevindt, aan te raken of vast te houden door de overige sporters. 

 
o Het is niet toegestaan om een tweede stapel kratten of een andere constructie te 

bouwen naast de stapel, waarop de sporter die zich omhoog werkt, bevindt. 
 
Einde proef 
Nadat de kratten op elkaar gestapeld zijn en de sporters de kratten weer op de 
oorspronkelijke positie hebben teruggeplaatst, of als er 10 minuten zijn verstreken, is de 
proef beëindigd en kan het team verder gaan.  
 
Recreanten en sportklasse:  10 kratten 
Wedstrijdklassen:   12 kratten 
 
Finishen 
___________________________________________________________________________ 
 
Daarna afmelden door coach bij wedstrijdtafel  
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LOOPLUS B WIT 

 
Proef B 1               TRAPLIFT PULLING 

  
Aantal deelnemers  4 sporters 
Uitvoering                 4 sporters tegelijk 
Tijdslimiet                 nee 
Max Duur                 n.v.t. 
 
Start 
 
Bij aankomst van de 4e sporter en inleveren van de wedstrijdkaart wordt de wedstrijdtijd 
stilgezet (= start wachttijd). 
Er wordt een instructie gegeven over de uitvoering en de veiligheid.  
 
Beschrijving 
Hierna zal de sporter die boven op het plateau van de trap plaats neemt, een valbroek 
aantrekken en een helm op doen. 2 sporters pakken het touw vast en stellen zich op in het 
witte vierkant. Sporter 3 stelt zich op bij de opvangbak van zandzakken. 
De trekkers trekken de lift iets omhoog zodat de zoemer stopt. Zodra de zoemer stopt is de 
proef begonnen. De sporter bij de opvangbak plaatst een of (max.) twee zandzakken op de 
traplift, waarna de trekkers de zandzak(ken) naar boven trekken. Hierbij moeten de sporters 
binnen het vierkant blijven, en dus alleen met hun armen trekken, en niet naar achteren 
lopen. De sporter boven op de trap pakt deze zandzak(ken) en laat hem door de stortkoker 
vallen. Vervolgens laten de twee trekkers de traplift langzaam naar benden gaan, en houden 
deze op spanning boven het eindpunt. Dit punt is ook aangegeven met tape.  Zakt de lift op 
het eindpunt gaat de zoemer af en moet er een extra zak omhoog worden gelift (voor iedere 
keer dat de zoemer gaat dus 1 extra zak). 

• Sport/Recreantenklasse - Mannen: Er dienen zes (blauw gelabelde – 25kg) zakken 
naar boven te worden gebracht 

• Sport/Recreantenklasse - Vrouwen: Er dienen zes (roze gelabelde – 15kg) zakken 
naar boven te worden gebracht 

• Wedstrijdklasse – Mannen: Er dienen acht (blauw gelabelde – 25kg) zakken naar 
boven te worden gebracht 

 
Einde proef 
De proef is beëindigd, wanneer de laatste zandzak in de opvangbak ploft. Pas dan mogen de 
trekkers de lift weer op de eindstop laten rusten. 
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Verlaat de markt via de corridor en volg de bewegwijzering - Steek de F.A. Molijnlaan over 
(Verkeersregelaars aanwezig!) - volg de WITTE BORDJES MET GROENE PIJLEN - Via het 
Groenelaantje tot de bocht naar rechts - in de bocht linksaf het Belvedère bos in daarna 
witte bordjes blijven volgen tot fietspad Eperweg – rechtsaf Eperweg volgen. Bij rotonde bij 
de Eperweg oversteken (Verkeersregelaars aanwezig!). Fietspad volgen rotonde rechtsom. 
Voor de volgende oversteek linksaf fietspad volgen langs geluidswal. Aan het eind van het 
fietspad asfaltweg volgen. Na Ruim 250 meter rechtsaf de WITTE BORDJES MET GROENE 
PIJLEN  volgen via bospad. Bij fietspad rechtsaf 
 
 

Bij splitsingbord volg pijl “recreanten”  
 
       
Ga direct links van het fietspad het bospaadje op en volg de WITTE BORDJES MET GROENE 
PIJLEN tot aan de ingang van de fietscross. Hier is proef B2 
 
 
Proef B 2           FIETSCROSS (Fietscrossvereniging ‘De Volharding’, Sportlaan 6) 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering eerste parcours 2 sporters tegelijk, tweede parcours 2 sporters 
Tijdslimiet nee 
Max Duur n.v.t. 
  
Start 
Bij aankomst van de 4e sporter en inleveren van de wedstrijdkaart wordt de wedstrijdtijd 
stilgezet (= start wachttijd). 

 
Beschrijving 

Onder een deel van de overkapping van het parc fermee kunnen de sporters plaatsnemen 
tot zij aan de beurt zijn.  

Er wordt een instructie gegeven over het fietscrossen en de veiligheid. Dit doet iemand van 
FCC de Volharding. Hierna zullen 4 sporters arm- en kniebeschermers om doen. Ook krijgen 
deze sporters een helm en dichte handschoenen aangereikt. Daarna zullen op aangeven van 
de wedstrijdleiding 2 sporters zich naar de startpositie boven op de startheuvel begeven en 
2 sporters naar de finishlijn. De coach begeeft zich op aangeven van de medewerker van FCC 
de Volharding naar boven op de startheuvel.  

Zodra het starthek valt start de fietscrossproef. Hiermee begint de wedstrijd weer en de 
wedstrijdtijd wordt herstart (= einde wachttijd).  

De eerste 2 teamleden die zijn voorzien van beschermende kleding, stellen zich met de BMX-
fiets op achter het starthek. Zodra het hek valt, leggen de 2 tegelijkertijd elk 1 volledige 
ronde af. Eventuele hindernissen dienen te worden genomen. Ingebouwde hindernissen 
zijn;  
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-op heuvel 1, 360 graden rond een pilon fietsen en de weg vervolgen (hier zijn 2 weghelften, 
links en rechts. Beide fietsers aan een kant)  

-tussen heuvel 6 en 7, 360 graden rond een pilon fietsen en de weg vervolgen (hier zijn 2 
weghelften, links en rechts. Beide fietsers aan een kant)  

-in laatste bocht voor finish een slalomparcours volgen (dit is uitgezet met lint)  

Einde proef 

Na het bereiken van de finishlijn wordt de BMX-fiets overgedragen aan de volgende 2 
sporters. Deze 2 sporters fietsen over de baan, volgen de hindernissen en fietsen in 
omgekeerde volgorde de baan terug naar het starthek boven op de startheuvel. Daarmee is 
de fietscrossproef ten einde.  

De coach mag pas naar beneden van startpunt na start van de 2e serie sporters en kan de 
wedstrijdkaart ophalen. De sporters mogen het fietscrossterrein niet verlaten voordat alle 
aan hen uitgereikte beschermingsmiddelen zijn ingeleverd bij het uitgiftepunt.  

Indien een sporter ter val komt en niet meer in staat is om verder te gaan met de opdracht 
dan mag sporter 5 zijn plek overnemen vanaf het ‘valpunt’. Eerst beschermingsmiddelen 
aandoen. 

 
 
Fietscross is een risicosport, vandaar ook de verplichte 
beschermingsmiddelen. Doe voorzichtig: er valt bij deze proef meer 
tijd te verliezen door onvoorzichtigheid dan te winnen met 
snelheid.  
 
 
 
 
 
 
Volg de bij uitgang fietscross WITTE BORDJES MET GROENE PIJLEN  
 
 
 
Blijf de witte bordjes volgen - loop vervolgens over de verharde weg rechtdoor (sportvelden 
links houden) – bij de parkeerplaats linksaf het pad tussen de sportvelden op –  
pad volgen tot aan de T-kruising bij de bossages - nu linksaf het pad op en kort hierna het 
volgende pad rechts - dit pad eindigt in de Kuyperstraat - volg de witte bordjes tot de kruising 
Schaepmanlaan/Colijnstraat - hier linksaf de Colijnstraat in waar zich aan de linkerzijde 
achter de parkeerplaats van het Binnenhof proef B3 bevindt. 
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Proef B 3 Hansje Brinkers (Winkelcentrum Binnenhof) 
 
Aantal deelnemers 4 
Uitvoering estafette 
Tijdslimiet ja 
Max Duur 10 minuten 
 
Start 
Bij aankomst van de 4e sporter en inleveren van de wedstrijdkaart start de proef. 
 
Beschrijving 
Bij de start staat een watervulpunt een fiets en een emmer met gaten. 
 
Sporter 1 staat met de fiets in het vak dat is gemerkt met ‘START’. Sporter 2 staat bij het 
watervulpunt en vult de emmer met water. In de emmers zitten drie gaten waardoor het 
water weg loopt. Vervolgens geeft hij de emmer aan Sporter 1 met de fiets. De andere 
sporters mogen de eerste sporter gaan helpen zodra de emmer is gevuld. 
 
Met de emmer legt de fietser het uitgezette parcours af. De gehele route moet deze sporter 
de emmer zelf vasthouden. De andere sporters mogen de fietser assisteren met het in de 
emmer houden van het water. De fietser mag niet met de voeten de grond raken, dan direct 
terug naar start en deze ronde opnieuw starten. 
 
Aan het einde van het parcours bevindt zich een bak waarin de emmer met het (resterende) 
water moet worden geleegd. Daarna fiets de sporter via het parcours terug naar het vulpunt 
en geeft de fiets aan de volgende sporter, of fietst zelf nog een keer. 
 
 

 
Het patroon herhaalt zich totdat de bak gevuld is tot het in de bak aangegeven niveau. 
Zichtbaar met een streep in vulbak, 
 
 
Einde proef 
Wanneer de bak tot het aangegeven niveau is gevuld, geeft de proefbemanning akkoord en 
moeten de sporters de bak legen bij begin vulpunt. Fietser fietst terug via parcours en 
parkeert de fiets in het startvak. Hierna is de proef beëindigd en kan het team verder gaan 
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Vanaf proef B 3 terug naar de Colijnstraat en via de Colijnstraat met de bocht mee naar 
rechts. Bij kruising linksaf de Visserlaan volgen. Bij het kruispunt met de Oosterlaan 
oversteken de Fabiolalaan in - aan het einde hiervan rechtsaf de Leopoldlaan in - 
eerstvolgende weg linksaf de Elisabethlaan in en vervolgens doorlopen tot de parallelweg 
Eperweg - hier rechtsaf de parallelweg op - voor de Oenenburgerweg de Eperweg oversteken 
(Verkeersregelaars aanwezig) vervolgens rechts afslaan - na 50 meter linksaf het bos in – 
volg de WITTE BORDJES MET GROENE PIJLEN  - rechtsaf het Groenelaantje in - F.A. 
Molijnlaan oversteken (verkeersregelaars aanwezig!) - volg de corridor tot op de Markt. 

 
 
Proef B 4 Schiet Proef (Markt) 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering estafette 
Tijdslimiet ja 
Max Duur 10 minuten 
 
Start 
Bij aankomst van de 4e sporter en inleveren van de wedstrijdkaart wordt de wedstrijdtijd 
stilgezet (= start wachttijd). 

Er wordt een instructie gegeven door de proefbemanning waarbij de risico’s van de proef 
worden toegelicht en waarbij uitleg wordt gegeven over de werking van het laserpistool. 

 
Beschrijving 
Na de instructie krijgen de sporters een laserpistool en op aanwijzing van de 
proefbemanning kan de proef beginnen. 
 
De sporter stelt zich hiervoor op achter de lijn. 
 
Op de doelkaart zijn 5 rode lampjes die bij een succesvol schot groen kleuren.  
Ieder team moet 4 volle kaarten schieten.  
 
Elke sporter moeten 1 maal een kaart proberen vol te schieten, waar na de eerste treffer,  
60 seconden tijd beschikbaar voor is. Na deze 60 seconden wisselt de sporter met degene 
die nog niet aan de beurt is geweest. Er moeten 4 sporters de proef doen voor minimaal 60 
seconden.  
 
Daarna mag het team zelf bepalen wie de overige kaarten volschiet.  
 
De lampjes gaan na 40 seconden knipperen en als na 60 seconden nog niet alle lampjes 
groen gekleurd zijn gaan alle lampjes weer op rood en moet de sporter weer opnieuw 
beginnen. 
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Einde proef 
Alleen zodra een kaart is “volgeschoten” kan het team met de volgende kaart beginnen. Per 
beurt mag van sporters worden gewisseld.  
Zodra er 4 kaarten zijn “vol geschoten” is de proef beëindigd en kunnen de sporters verder. 
 
Indien na 10 minuten nog niet alle kaarten zijn volgeschoten stopt de proef en kunnen de 
sporters verder.  
 
 
Er zijn risico’s verbonden aan het schieten met een laserpistool. Het 
is daarom essentieel dat de instructies van de proefbemanning 
strikt worden opgevolgd. 
 
 
 
Finishen 
___________________________________________________________________________ 
 
Daarna afmelden door coach bij de wedstrijdtafel  
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FIETSLUS C ROOD 
 
 

 
 
Proef C1  MoviFit Reflex proef 
 
Aantal deelnemers  5 (coach mag als vijfde deelnemer i.p.v. sporter meedoen) 
Uitvoering  tegelijk 
Tijdslimiet  ja 
Max duur  10 minuten 
 
Start 
Bij aankomst 4e sporter en wedstrijdkaart, loopt de tijd gewoon door en dient het team te 
starten. Indien men moet wachten, gaat wachttijd in. 
 
Beschrijving 
Het aantal per klasse aangegeven roze lampjes moeten door een tikker middels aantikken 
uitgeschakeld worden. 
 
1 sporter is de tikker, die als enige de roze lampjes mag uittikken 
De tikker staat klaar in het startersvak, om vervolgens na het startsignaal in de zone met 
kunstgras, ieder roze lampje dat brandt, uit te tikken. 
De tikker moet op het kunstgras blijven. De overige sporters mogen zich niet op het gras 
begeven en/of lampjes aanraken. 
 
De tikker mag gedurende proef uitsluitend gewisseld worden via een wissel met een andere 
sporter in het startersvak. 
 
Indien een andere sporter (niet de tikker) op het kunstgras stapt of en lampje uitzet, dan 
start de proef opnieuw. 
 
Einde proef 
De proef eindigt zodra de proefbemanning het signaal geeft dat de roze lampjes uitgetikt 
zijn. 
 
Aantal lampjes per klasse: 
Recreanten en sportklasse: 60 
Wedstrijdklasse  80 
 
Verlaat de markt via de corridor en volg de bewegwijzering – bij F.A. Molijnlaan AFSTAPPEN - 
steek de F.A. Molijnlaan over (verkeersregelaars aanwezig!) - vervolg de route door RODE 
PIJLEN OP PALEN EN BOMEN te volgen - bocht naar rechts - na 100 meter linksaf het bos in - 
rode pijlen blijven volgen - spoorwegovergang oversteken (wachttijdregistratie aanwezig!)   
- rode pijlen blijven volgen tot proef C 2. 
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Proef C2  SPRINGSLANG ZANDENPLAS 
 
Aantal deelnemers 4 
Uitvoering  tegelijk 
Tijdslimiet  nee 
Max duur  n.v.t. 
 
Start 
Bij aankomst 4e sporter en wedstrijdkaart, loopt de tijd gewoon door en dient het team te 
starten. Indien men moet wachten, gaat wachttijd in. 
 
Beschrijving 
Het met vier personen zittend op de springslang vervullen van het parcours. 
 
4 sporters nemen plaats op een springslang. Gestart wordt binnen het aangegeven  
startveld. Het aangegeven parcours moet volledig, met elke sporter zittend op de 
springslang springend worden afgelegd. Wanneer één van de sporters van de springslang 
valt, mag pas weer verder worden gegaan zodra alle sporters hun plaats op de springslang 
weer hebben ingenomen. 
Indien er met de springslang gelopen wordt, dient men de proef opnieuw bij het begin te 
starten. 
 
Het team volgt het aangegeven parcours.  
 
Einde proef 
De proef is beëindigd zodra de achterkant van de springslang over de aangegeven finishlijn 
is.  
 
 
 
 
 
 Vervolg hierna het fietspad in de richting van de rode pijlen – linksaf door tunnel A28.  
 

Bij splitsingbord volg pijl “recreanten” 
 
 
Na viaduct A28 –weg vervolgen bij T-kruising rechts (Plesmanlaan), blijf rode pijlen volgen - 
linksaf (Groenelaantje) – AFSTAPPEN spoorwegovergang oversteken (wachttijdregistratie 
aanwezig!) - Groenelaantje vervolgen - AFSTAPPEN - F.A. Molijnlaan oversteken 
(verkeersregelaars aanwezig!) - volg de corridor naar het Marktplein AFSTAPPEN. 
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Proef C 3 VMI PROEF 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering 4 tegelijk 
Tijdslimiet ja 
Max Duur 10 minuten 
 
Start 
Bij aankomst 4e sporter en wedstrijdkaart loopt de tijd gewoon door en dient het team te 
starten, indien men moet wachten, gaat wachttijd in.  
  
Beschrijving 
Zodra 4 sporters en de wedstrijdkaart aanwezig zijn, kan met de opdracht worden 
begonnen.  
 
VMI heeft een Voetbalmachine ontwikkeld die 30 ballen achter elkaar op het doel schiet. 
Nadat de ballen gevangen zijn, eindigt de proef. De maximale duur van de proef bedraagt 10 
minuten. 
   
Begin van de proef  
De 4 sporters gaan tussen de palen op de doellijn staan.  
 
LET OP!   

• Binnen de afscherming staan uitsluitend meespelende teamleden, spelleiders 
en VMI bedieningspersoneel. Coaches en niet deelnemende sporters blijven buiten 
het hekwerk. 
• Tijdens de proef is de toegang tot de proef afgesloten met een rood/witte 
ketting. Als de ketting niet in positie is kan de proef niet gestart worden. VMI 
personeel opent en sluit de toegang tot de proef.  
• De 4 sporters staan bij aanvang van het spel op de grasmat en blijven op de 
grasmat totdat het verkeerslicht weer groen wordt, waarop de sporters mogen 
starten met het verzamelen van de ballen  
• Net voor de robot is een extra net geplaatst om te voorkomen dat ballen te 
ver achterin de opstelling rollen. Mocht er toch nog een bal achter dat net terecht 
komen dan zorgt VMI-personeel voor een nieuwe bal in het spel. 

 
 
Einde proef:  
De proef eindigt als de ballen gevangen zijn of als er 10 minuten zijn verstreken. Pas nadat 
vervolgens alle ballen zijn teruggeplaatst in de voetbalmachine wordt de wedstrijdkaart 
afgetekend en mogen alle vier de sporters vertrekken. Ook als de tijdslimiet wordt 
overschreden, moeten de ballen verzameld en teruggeplaatst worden ! 
Recreanten en sportklasse  20 ballen 
Wedstrijdklasse   30 ballen 
 
Finishen 
___________________________________________________________________________ 
 
Daarna afmelden door coach bij de wedstrijdtafel   
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LOOPLUS D GEEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proef D 1 A-PROEF OP DE MARKT 
 
Aantal deelnemers 5 (coach mag als vijfde deelnemer i.p.v. sporter meedoen) 
Uitvoering tegelijk 
Tijdslimiet Ja 
Max Duur 10 minuten 
 
Start 
Bij aankomst 4e sporter en wedstrijdkaart, loopt de tijd gewoon door en dient het team te 
starten. Indien men moet wachten, gaat wachttijd in. 
 
 
Beschrijving 

• Eén van de sporters gaat in het A–frame staan, de andere 4 deelnemers pakken elk 
een touw. Met de touwen houden zij het A–frame in evenwicht en door om beurten 
aan de touwen te trekken kan het team het A–frame laten ‘lopen’.  

• Op deze wijze moet vanaf de startlijn een parcours afgelegd worden.  
• Tijdens het parcours zal een bovenblokje direct (zonder het onderblok met het A-

frame te raken) van een onderblok moeten worden getikt met een poot van het A-
frame. 
Gebeurt dit indirect ( dus doordat het bovenblokje van het onderblok valt door 
aantikken van het onderblok) dan zal A-frame terug moeten lopen tot voor de 
aangegeven middellijn waarop een nieuwe poging ondernomen kan worden 

• De sporter die in het A-frame staat mag tijdens het parcours de grond niet raken. 
Indien de grond door hem of haar geraakt wordt, moet het hele team opnieuw 
beginnen, net zo lang tot het parcours foutloos is afgelegd. 

• De overige vier deelnemers mogen tijdens het parcours het frame niet aanraken, zij 
mogen uitsluitend middels de touwen het A-frame voortbewegen.  

• Het A-frame “loopt” met sporter van de startlijn naar de aan de overzijde liggende 
lijn.  

Recreanten en wedstrijdklasse: 
• Achter deze lijn gekomen stapt de sporter uit het A-frame. Vervolgens wordt het A-

frame opgetild en teruggelegd in de uitgangspositie.  
Wedstrijdklasse: 
• Achter deze lijn gekomen mag de sporter uit het A-frame stappen.  
• Dezelfde sporter gaat weer in het A–frame staan, de andere 4 sporters pakken elk weer een 

touw. Met de touwen houden zij het A–frame in evenwicht en door om beurten aan de 



Nunspeetse Keiler 2022 
 

touwen te trekken kan het team het A–frame laten terug ‘lopen’ naar de finishlijn (= 
oorspronkelijke startlijn). 

 

 
Einde proef 
Achter de finishlijn wordt het A-frame teruggelegd in de uitgangspositie. 
 
 
 
 
LET OP 

• Dat een sporter in het frame staat en 4 deelnemers de touwen vasthouden, voordat 
het A-frame over de startlijn is. 

• Dat de sporter in het A frame de grond niet aanraakt. 
• Dat de overige 4 deelnemers het A frame niet aanraken 
• Dat het bovenblokje van het onderblok wordt afgestoten door middel van een poot 

van het A frame 
• Dat het frame met beide poten over de tweede (finish) lijn is verplaatst 
• Dat het frame netjes wordt teruggelegd 
• Dat de 10 minuten grens niet wordt overschreden 

 
Overtreden van bovenstaand betekent dat de proef opnieuw moet worden begonnen. Voor 
de wedstrijdklasse is dat de laatst gepasseerde lijn. Uiteraard loopt de tijd gewoon door. 

 
 
 
 
 
Verlaat de markt via de corridor en volg de bewegwijzering - steek de F.A. Molijnlaan over 
(verkeersregelaars aanwezig!) - vervolg de route door de WITTE BORDJES MET GELE PIJLEN 
te volgen -ga via het Groenelaantje naar de spoorwegovergang - steek de spoorwegovergang 
over (wachttijdregistratie aanwezig!)- vervolg Groenelaantje 
 

Bij splitsingbord volg pijl “recreanten” 
 
Gerard Vethlaan volgen - einde Gerard Vethlaan route vervolgen over fietspad -  
bij T-kruising rechtdoor naar de Zandenplas. 
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Proef D 2 WATERPOLO PROEF BIJ DE ZANDENPLAS 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering estafette 
Tijdslimiet nee 
Max Duur n.v.t. 
 
Beschrijving 
Bij aankomst zetten 4 sporters een witte of blauwe cap op (de kleur wordt aan gegeven door de 
leiding) en gaan staan in het aankomst / startvak.  
 

1. Sporter 1 pakt de bal uit het vak bij het start/finish vak en rent naar de waterlijn 
2. Sporter 1 loopt/zwemt naar de start paal (begin boeilijn). 
3. Hierna zwemt sporter aan de buitenkant van de boeilijn naar de keerboei.  
4. De Sporter moet tijdens het zwemmen de bal tussen zijn armen houden.  
5. Bij de keerboei aangekomen, tikt de sporter deze aan en keert terug naar de startpaal en tikt 

deze aan. 
6. Sporter loopt / zwemt vervolgens naar de werpboei. Ter hoogte van deze boei gooit hij de 

bal in de goal. 
7. Indien hij mist, moet hij de bal ophalen en vervolgens via de startpaal zwemt hij weer aan de 

buitenkant van de waterlijn naar de strafboei (aantikken) en terug naar de startpaal 
(aantikken). 

8. Hierna begeeft hij zich weer naar de werpboei. 
9. Na maximaal 2 keer misgooien, de sporter heeft dan twee keer naar de strafboei 

gezwommen; mag de sporter het parcours vervolgen alsof hij raak heeft geschoten. 
10. Als bal in het goaltje gegooid is, haalt hij vervolgens de bal uit het goaltje en rent terug naar 

het start / finish vak. 
11. Eenmaal aangekomen geeft hij de bal over aan sporter 2. 
12. Als de laatste sporter klaar is met dezelfde oefening, dient de bal in het daar voor bestemde 

vak teruggelegd te worden. 
 
 
LET OP 

o Dat de bal niet vooruit wordt gegooid tijdens het benaderen van het water 
o Dat de bal tussen de armen blijft bij het zwemmen; of vastgehouden wordt tijdens het 

rennen 
o Dat er vanaf de startpaal naar de keerboei wordt gezwommen. 
o Dat de sporters de juiste afstand hanteren tijdens het gooien naar de goal (ten hoogte van 

de werpboei) 
o Dat de bal in de goal belandt 
o Dat bij het misgooien opnieuw vanaf de startpaal wordt gezwommen naar de strafboei en 

terug 
o Dat de bal wordt overgegeven aan de volgende sporter. 

 
Bij foute uitvoering dan: 
moet de sporter terug naar het vorige punt om vandaar af de proef te hervatten. Dit wordt kenbaar 
gemaakt met een fluitsignaal. 
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Recreanten en Sportklasse :Parcours tot eerste keerboei 
Wedstrijdklasse  :Parcours tot tweede keerboei  
 
Einde proef 
De proef is beëindigd wanneer de vierde sporter de bal in het daarvoor bestemde vak heeft gelegd 
(niet gooien). 
 
 
 
 
 

Route achterlangs de kiosk volgen. 
 
 
 
 

Proef D 3 Emmerpalerproef 
 
Aantal deelnemers 4 sporters 
Uitvoering tegelijk 
Tijdslimiet Ja 
Max Duur 10 minuten 
 
Beschrijving 
Het doel van het spel is om de aanwezige emmers aan het handvat op te vissen door gebruik te 
maken van de voor de doelgroep betreffende “hengel” en deze, zonder dat de hengel de grond raakt 
binnen te vissen. Daarnaast mag men niet met een lichaamsdeel de grond voorbij de aangewezen 
grens (“waterkant”) aanraken. 
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Er wordt in viertallen gestart. 
1. 4 Sporters (geen coach) pakken de hengel op en lopen richting de waterkant. 
2. Wanneer de sporters over de waterkant heenstappen, moeten ze eerst weer terug in de 

starterspositie en opnieuw beginnen. 
3. Bij de waterkant aangekomen moeten de sporters ervoor zorgen dat ze de emmers aan de 

handvatten binnen hengelen. De emmer (vis) moet op de daar aangegeven plaats worden 
neergezet. De proefbemanning geeft aan, of de emmer op de juiste plaats staat. 

4. Tijdens het vissen, mag de hengel de grond niet raken. Wanneer dit wel gebeurt, moeten de 
sporters met de hengel teruglopen naar de beginpositie en vandaar uit weer opnieuw 
beginnen. Deze herstart geldt per emmer. Als er dus al één emmer is binnengehaald, dan valt 
deze niet onder het “opnieuw” beginnen. 

5. Wanneer de hengel het handvat omstoot, zodat deze niet gehengeld kan worden, moet het 
team weer terug naar de beginpositie. Wanneer ze daar eenmaal zijn, mag één van de 
deelnemers naar de emmer lopen om het handvat weer goed te plaatsen. De emmer mag 
daarbij niet verplaatst worden. Dit geldt ook wanneer de emmer wordt omgestoten. Na het 
omstoten dient ook het zand worden teruggeplaatst. 

6. Als de emmers binnen gehengeld zijn, loopt het team met de hengel naar de startpositie. Dit 
wordt bevestigd door de proefbemanning. 

7. Hierna dienen de emmers weer terug gevist worden op de originele plek. De 
proefbemanning bevestigd wanneer de emmers weer op de juiste plaats staan. 

8. Wanneer de hengel de grond raakt, zal het team weer terug moeten naar de beginpositie, 
om de emmer opnieuw terug te gaan zetten. 

9. Als de proefbemanning bevestigt dat beide emmers weer goed zijn teruggezet mag het team 
de hengel weer in de startpositie terugleggen. Ook hier bevestigt de proefbemanning dat dit 
in orde is.  

10. De afgetekende deelname kaart wordt aan het team overhandigd. 
 
 

LET OP 
o Dat de vissers niet voorbij de rand komen 
o Dat de balk (hengel) de grond niet raakt; 
o Dat de emmers op de juiste plekken worden neergezet; 
o Dat het zand weer in de omgevallen emmers zit. 
o Dat de teruggezette emmers op de juiste plek staan met het handvat aan de goede kant. 
o Dat men bij een straf, goed teruggaat naar de originele positie. 

 
 
Bij foute uitvoering dan: 
Moet het team weer terug naar de startpositie om vandaar af de proef te hervatten. Dit wordt 
kenbaar gemaakt met een signaal. 
 
Einde proef 
De proef is beëindigd wanneer de emmers na het vissen weer goed zijn teruggezet en de hengel op 
de startplaats is teruggelegd. 
 
Recreanten en sportklasse: 2 emmers 
Wedstrijdklasse 3 emmers 
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Route via asfaltweg vervolgen richting slagboom - blijf witte bordjes met gele pijlen volgen –  
Bij slagboom links houden – en  rechtsaf, fietspad op - linksaf over fietspad (Eperweg)  
JE LOOPT TEGEN HET VERKEER IN- spoorwegovergang oversteken (wachttijdregistratie 
aanwezig!) - eerste zandpad linksaf - linksaf (Houtduiflaan), in de bocht zandpad rechtdoor 
ingaan - daarna diverse (zand)paden, blijf de gele pijlen volgen! - einde zandpad, rechtsaf 
(verharde grindweg) - na witte slagboom rechtdoor - rechts aanhouden (Groenelaantje) - 
steek de F.A. Molijnlaan over - volg de corridor tot op de Markt. 
 
 
 
 
 
 
 
Proef D 4 BIBBERBANK OP DE MARKT 
 
Aantal deelnemers 5 (coach mag als vijfde deelnemer i.p.v. sporter meedoen) 
Uitvoering tegelijk 
Tijdslimiet ja 
Max Duur 5 minuten 
 
Beschrijving 

• 1 sporter (NIET DE COACH) neemt plaats op het plateau waarna hij/zij door de overige 4 
deelnemers wordt opgetild. De deelnemer op het plateau moet een draadlus over een 
gebogen draad sturen zonder deze aan te raken. 

• Indien de draad met de draadlus geraakt wordt gaat een alarm af. Er zal opnieuw begonnen 
moeten worden of – indien het rustpunt reeds is gepasseerd – zal vanaf het gepasseerde 
rustpunt vervolgd moeten worden tot de finish.  

 
 
Einde proef 
Wanneer het plateau weer is teruggelegd in de startpositie, of als er 5 minuten zijn verstreken, is de 
proef beëindigd en kan het team verder gaan. 
 
 
 
Finishen 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Daarna afmelden door coach bij de wedstrijdtafel 
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Indeling marktplein 2022 
 

 

 

 

 


