LMC2016 Linea Rocca
In het voorjaar van 2016 zaten Peter, Claudia, Sonja en ik na het klimmen bij Rocca Gulpen nog iets te
drinken en te babbelen en hadden we het over de LMC. Leek ons alle vier leuk om (weer) eens mee
te doen. Peter, Claudia en ik hadden al eens eerder deelgenomen, echter Sonja nog nooit.
Snel werd het besluit genomen, we gaan mee doen aan de LMC 2016.
In de maand september zagen we dat de inschrijving geopend was, voorzichtig polsten we bij elkaar
of de ambitie nog steeds serieus was, en gelukkig dat was het.
Het team moest natuurlijk wel een welluidende naam hebben, linea recta leek ons wel wat. Maar hé
wacht eens, we klommen alle vier bij Rocca, dan was het leuker niet enkel recht op je doel af te gaan
maar ook op Rocca. Dus onze teamnaam was duidelijk: “LINEA ROCCA”
Uiteindelijk bleek Peter naar de Bul uitreiking van z’n dochter te moeten, maar gelukkig was daar
Bram, die er ook behoorlijke zin in had.
Inschrijven was zo gebeurd, ook al schrok de leus op de Limburg Mountain Challenge 2016 website
ons wel een beetje af: “Lopen, rennen, fietsen, navigeren, kruipen, huilen, lachen, geluk en ellende in
een 20-uurs race”.
ROCCA Sport & Adventure vond ons idee en de naam van ons team leuk genoeg om ons een goeie
bijdrage te geven voor het inschrijfgeld.
Snel een T-shirt laten bedrukken met het logo van ons team erop, zodat we een beetje zouden
opvallen en we elkaar, als we heel erg diep zouden gaan, nog zouden herkennen.

Twee weken voor de start ontvingen we per mail de materiaallijst en de laatste aanwijzingen. Altijd
interessant, misschien konden we eruit afleiden wat ze voor ons in petto hadden. Geen slaapzak, OK
dus geen slaap. Wel een Mountainbike, een kaarthoekmeter en EHBO pakket. Verder nog een paar
vreemde zaken zoals een indianentooi, gerookte amandelen, een tiara, een tutu.
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En deze tekening:

Om 19.00 moesten we ons melden in de kantine van de voetbalclub te Gulpen. Hier werd
gecontroleerd of we de noodzakelijke spullen die op het lijstje stonden bij ons hadden.
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Etappe 8:
Fietsen
(WP3 
WP4)

Etappe 7:
Lopen/Renne
n/touwklimm
en (WP3 
WP3)

Etappe 6:
Fietsen
(WP2 
WP3)

Etappe 5:
Speciale stage
(WP2  WP2)

Etappe 4:
Fietsen
(WP1 
WP2)

Etappe 3:
Skiën,
Schieten,
Rennen (WP1
 WP1)

Etappe 2:
Fietsen
(WP0 
WP1)

Etappe 1: Rennen (WP0 
WP0)

Om 21.00 kregen alle teams tezamen de briefing en om 22.00 startte de Challenge.
Rennen vanuit FC Gulpen (WP0) naar boven op de Gulperberg
achter het grote beeld. Daar kregen we de grote topografische
kaart die ons de rest van de wedstrijd veilig door Zuid Limburg zou
loodsen. Ook kregen we een hele hoop coördinaten (15 stuks) die
we moesten intekenen op de topografische kaart. Gelukkig hadden
we een weekje eerder bij Rocca even geoefend met
kaarthoekmeters en dergelijke dus dat ging nu goed.
Eenmaal alles ingetekend voor de 2de etappe renden we terug naar
beneden door de weilanden en over hekken heen naar de voetbal
club waar onze fietsen stonden.
Op de MTB vanuit FC Gulpen naar Vijlenerbos/Zevenwegen (WP1),
hier waren 15 checkpoint te halen. Echter was het ook van belang
op tijd (streeftijd) bij de Wisselpunten (WP’s) aan te komen en
sowieso voor sluitingstijd van een WP. Anders kreeg je strafpunten
of telden alle CP’s (checkpoint) die je had gevonden niet.
Hier moesten we op tijd met zijn vieren op skies over een grasveld
rennen en tevens met een luchtbuks bekertjes ergens vanaf
schieten, per gemist bekertje moesten we strafmeters maken. (we
hadden geen enkel bekertje geraakt).
Vervolgens moesten we door het Vijlenerbos op zoek naar 7 CP’s.
Terug bij WP1 kregen we de coördinaten voor de volgende etappe.
9 CP’s te zoeken al fietsend over Eys/Wijlre/Stokkum naar
Valkenburg/Sibbe bij de grot (het huisje) van ASP Adventure. We
moesten daar ten laatste om 7.30 aankomen, iets voor 7.00
kwamen we aan. Een paar CP’s hadden we overgeslagen, essentie
voor ons was op tijd aan te komen.
Zonder hoofdlampjes maar wel met 2 doosjes lucifers en een topo
van de mergel grot moesten we over de wenteltrap naar beneden
de mergelgrot in. Daar was het pik en pik donder en moesten we
met behulp van de lucifers ons een weg zien te vinden door de
ondergrondse gewelven. 5 CP’s waren er te vinden (hetgeen ons
lukte). Super coole opdracht.
Vanuit Valkenburg waren er 9 CP’s te zoeken tot aan WP3 (de
sporthal Gronsveld)

Lopen en rennen door het Savelbos (wat een prachtig bos zeg), 6
CP’s te zoeken en in een vergeten dal moesten we als extra
opdracht touwklimmen een brug op.

En hoppa weer fietsen over 7 CP’s door België naar Noorbeek
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Etappe 9:
Run and
Bike (WP4
 WP4)
Etappe 10:
Fietsen (WP4
 WP0)

In Noorbeek stond een Run and Bike op het programma, dat
betekende twee fietsen achter laten bij de organisatie en zodoende
fietsend en joggend de 6 CP’s zien te vinden. Belangrijk was wel dat
je in zichtafstand van elkaar bleef. 5 van de 6 CP’s hadden we bij
elkaar gejogd en daar waren we behoorlijk trots op.
De laatste etappe, er werd ons op het hart gedrukt dat we voor
18.00 uur moesten aankomen bij de finish, anders zou
diskwalificatie ons ten dele vallen. OK dus. 11 CP’s dit maal om aan
te doen. Via Slenaken fietsten we terug naar Gulpen, met een
laatste CP bij Chateau Neubourg (oeioeioei, een biertje zou nu wel
lekker zijn). En om 17.38 kwamen we over de finish.

Als extra opdrachten hadden we nog een muziek cd meegekregen waarvan we moesten raden wat
de nummer waren die erop stonden (Band en titel), Abel haalden we eruit, de deun zat de rest van
de LMC in ons hoofd, echter thuis kon ik de titel pas vinden op internet en ach hoe origineel:
“Onderweg”.
En nog een extra opdracht was ieder vol uur een foto van het team maken, dat leverde ook
bonuspunten op:
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Voldaan en toch wel een beetje vermoeid bereikten we om 17.38 de finish.
In het totaal waren er tijdens de race 75 CP’s bij elkaar te zoeken, hebben wij niet gedaan want dan
hadden we wellicht niet op tijd de WP’s gehaald
Bij de prijsuitreiking bleken we nog 5de te zijn geworden van de 12. Hoera.

Een super ervaring voor ons alle vier en een enorme dankjewel naar ROCCA Sport & Adventure voor
de bijdrage voor de inschrijving.

Team Linea Rocca: Sonja, Claudia, Bram en Jan
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