
Uitslag oriëntatieloop Lauwersmeer 12 december 2020 

 
Hey toppers, 
 
Eindelijk de uitslag van de Lauwersmeer oriëntatieloop van 12 december 2020 is en feit. 
Jullie begrijpen dat het voor de jury een hele kluif is geweest om alles te beoordelen, te 
berekenen en op papier te zetten. 
Zie hier bijgevoegd een sfeerimpressie van de foto’s, de antwoorden op de vragen en de 
uitslag, gebaseerd op het aantal vragen wat beantwoord is en omgezet in een percentage, 
vandaar het percentage in de uitslag wat doorslaggevend is voor de einduitslag. 
 
We hebben voor de winnaars een Intersport Cadeaubon die we persoonlijk langs zullen 
brengen of via de post laten bezorgen en voor alle deelnemers een passende herinnering 
aan deze oriëntatieloop, ook die zullen bij alle deelnemers bezorgd gaan worden. 
 
Natuurlijk kan er bezwaar gemaakt worden tegen de uitslag, dit gaat dan via de Russische 
ambassade waar dan Poetin in overleg met Trump het bezwaar zal bekijken of het in beraad 
zal gaan worden door de leider van Noord Korea Kim Young Ill die dan het bezwaar al dan 
niet zal toekennen, de bezwaartermijn sluit op 31 december 2031. Indienen via 
info@lopenmethugo.nl  
 
Gerard en ik hebben heel veel plezier beleefd aan het uitzetten en bij het opruimen nog heel 
lang gezocht naar een vraag die we niet konden vinden, zo hebben we ook eigenlijk 
hetzelfde als jullie gedaan !!! 
 
In februari 2021 komt er wederom een oriëntatieloop en dan hopelijk wel in het 
Zomerhuisbos, zoals eerder ook de planning was. 
 
Dank voor jullie deelname 
 
Bijlagen : antwoorden, uitslag en foto impressie. 
 

1.   Loopgroep Hugo Veenker opgericht op 01-01-2005  
2.  Gans, Vlaamse Gaai, Specht, vink, wielewaal op het bord   
3.  13 kleine kabouterpaaltjes in het kabouterbos  
4.  Zomerhuisbos als eerder locatie van de challenge                           
5.  Inge Wiersma is vanaf de oprichting lid en nu verhuisd 
6.  Hugo 62 en Jolanda 7 jaar = totaal 119 jaar op 12 dec 2020   
7. Lauwersmeergebied ook als “Dark Sky gebied” bekend       
8. Ameland, Schiermonnikoog en evt. Engelsmansplaat      
9. Sport en plaats Dennis, Bobslee en Winterberg op 12 dec 2020 
10. Bart van Nuenen, Frank Futselaar en Andrea Deelstra als geplaatsten voor de Olympische marathon  
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Uitslag Lauwersmeerchallenge 12 december 2020 
plaats deelnemers punten bijzonderheden/uitslag 

2e Erna 8 totale route ± 8 km 
  Ferdi 80% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 
  Anneke     
  Bep     
        

1e Wiesje 5 totale route ± 8 km 
  Ymkje 82,50% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 
  Hieke   de glorieuze winnaars  !! 
  Janke      

5e Siska 5 totale route ± 11 km 
  Setske 62,50% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 

  Tjisse     
        

8e Inge 2½ totale route ± 11 km 
  Bouwina 36,25% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 
  Sylvia     
  Ype     

3e Bareld 7 totale route ± 11,5 km 
  Klaas 77,70% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 
  Henk     
        

7e Olger 5 totale route ± 13 km 
  Harm 50% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 
  Sietse     
        

5e Dieta 5 totale route ± 11 km 
  Mark (trainer) 62,50% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 
  Klaske     
  Aukje     
  Erwin     
        

4e Nanne 6½ totale route ± 11,5 km 
  Ingrid 65% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 

  Frans     
        

9e Wessel 2½ totale route ± 11,5 km 
  Jappie 23% inclusief route kabouterbos van ± 1,5 km 
  Minke     
  Johan     

pioniers Gerard 10 gelukkig voor allen Buiten mededingen 
  Hugo 100%   
        



                        de Fla...jes 

                           de Seikstralen 

 

 De foto van team Sylvia ontbreekt helaas, foutje van de organisatie denken we, sorry 

                      de mooisten 
                           de Amelander dissidenten 

de Sompestampers 

Sweet Sixties 

team Olger 

team Dieta 

Hugo’s ………….. lopers 

 

 

 

 


