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Red@ctueel
Niet voor niets hebben we 11 november gekozen
als datum voor dit nummer van de ArgusPOST.
Zo snel verschijnen na een voorgaand nummer
deden we nog nooit. Natuurlijk konden we het niet
over ons hart krijgen om een stel oude koeien de
put in te jagen om ze er vervolgens als kalfjes er
weer uit te trekken. Beetje cryptisch misschien.
Moet je dan ook niet over gaan nadenken. In ieder
geval is de beleving van een 2 daagse wedstrijd,
met een amuse van chef kok Werner, nogal
afhankelijk van jouw aandeel. Als deelnemer, als
organisator, als crew member. Iedereen zijn of haar
eigen verhaal, zo dachten we. Feesten, vasten of
gedenken that’s the question voor 11 november.
Op 11 november begint niet alleen het
carnavalseizoen, vergaderen en vooral pintjes
pakken tot februari, vooral voor mannen. In
Oostelbeers namen de vrouwen het over.
Beetje jaloerse blikken in Westelbeers.
Goed georganiseerde jeugdbendes bellen in het
donker aan. Plastic vuilniszakken worden onder je
neus gehouden. Daar mag de buit in. Wij geven de
voorkeur om ‘ongezongen’ onze bijdrage te
leveren. Al hebben we het draaiboek ‘doen alsof
we niet thuis zijn’ bij de hand. Overigens allemaal
best wel gezellig zo in het donker met die lichtjes.
Op 11/11 eindigde toevallig ook de Grote Oorlog.
Met 9 miljoen dode soldaten en aansluitend een
bijkomende 100 miljoen mensen wereldwijd als
gevolg van een pandemie (Spaanse Griep) die,
onbedoeld, door Amerikaanse militairen naar
Europa werd overgebracht. Per slot van rekening is
niet alles wat uit Amerika komt zaligmakend.
Die 50 jaar achterstand hebben we ondertussen
wel ingelopen. Het kiezen mag er wat
ingewikkelder aan toegaan dan hier. Marks
daadkracht blijft ver achter bij die van Joe. In Ieper
hielden ze er in ieder geval een museum aan over.
Bij zulke grote getallen mag je er best een
miljoentje naast zitten. In het veen kijk je ook niet
op een turfje. Zie dit nummer als een EXTRA
uitgave in het teken van onze twee jaar durende
Tweedaagse op de Veluwe. Het zwarte gat is al
weer ingeruild voor de nervositeit voorafgaande
aan de Interclub op de Vlasakkers.

Jij bent er toch ook bij?????!!!!!!!!!!!!

OVO, Beekhuizerzand 24/10
Jacob Haklander Wisselprijs voor Christa
Wilt u menu?, ja, die met de drie gangen.
(tevens 2 dvd Veluwe, competitor’s view)
2 dvd Veluwe, organiser’s view.
2 dvd Veluwe, Werner’s view. (ook wel eens ‘van de
bestuurstafel’ genoemd)

2 dvd Veluwe, editors choice oftewel ‘meedoen is
goedkoper dan organiseren’

Interclub 21/11, kreet uit de woestijn..
Laatste ArgusPOST in 2021 op 31/12

Katinka heeft een verrassing in petto voor de kinderen die
op 11/11 bij ons menen hun mondvoorraad te kunnen
1
aanvullen.
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OVO, Beekhuizerzand, NC 6, 24/10, MINOR

Wereldreizigers onder de lezers zullen ongetwijfeld de rechter foto kunnen duiden. Om te vragen waar
we ons bevonden toen we de foto maakten is al net zo flauw als te vragen of de linker foto vóór of na
de wedstrijd op het Beekhuizerzand werd genomen. Beide foto’s verklaren het begin van de koptekst:
Openbaar Vervoer Oriëntering. In vervoering waren we inderdaad van een gouden verkeersplein aan
de Noordzijde van Amsterdam Centraal. Fotografen schermen nogal eens met ‘het gouden uurtje’ en
hier waren wij met slechts een I Phone zoveel, om het vast te leggen! Het moet gezegd: Met de auto
pak je wel wat tijdwinst, maar onze hoop in bange dagen stond al een week bij de garageman dus dan
blijft een ritje met vadertje Spoor de enige mogelijkheid om in Harderwijk te geraken. Aansluitend een
OVfiets pakken lag in het verlengde van de treinrit ware het niet dat het voordeel van een kleinkind, die
als afleiding van een teleurstellende eerste helft van zijn hockeyseizoen toe was aan een O-loopje mee
te pakken, nu bewezen werd doordat paps hem zou begeleiden en best bereid was om ons van station
Harderwijk af te halen. Ooit zette hij hier samen met zijn zusje de eerste schreden op het O pad. Nog
lang niet op de leeftijd van zijn zoon nu, begon hij vervolgens aan zijn ‘O opleiding’ waarbij de kwaliteit
van de didactische aanpak van paps de schaal van 1-10 volledig werd benut. Uiteindelijk leerde hij nog
het meest tijdens de O ringen Clinics. Hetzelfde gold voor Sanna die, bij wijze van cadeautje voor haar
pappa, met een zeer Zweeds ogend O shirt, dat ze in de kleedkamer ‘gevonden had’, thuis kwam.
‘Thuis’ was op dat ogenblik Zwitserland waar meer O(ver)werk moest worden verricht. In dat shirt ging
ik dan ook lopen.In zulke situaties wordt wel eens de tekst ‘de cirkel is nu rond’ gebezigd. De terugweg
zou geen probleem zijn, want een uitnodiging voor een lunch bij LaPlace bracht ons in ieder geval al
richting station. Dat station werd uiteindelijk Amersfoort waardoor overstappen ons bespaard bleef.
Overstappen kost tijd, zo leerden we vroeger al op school. Ik geef toe dat er in bovenstaande tekst een
flashback techniek wordt gebruik waardoor je door de bomen de O loper niet meer herkent. Het zij zo.
2

2d Veluwe special

ARGUS POST 4, 11/11 2021

Na een weifelende start (Ik miste een dwarsstreepje op de kaart op de plaats waar zich de startvakjes
bevonden, hetgeen mij een week later in de regen op de kaart van het Kootwijkerzand ook opviel als
gevolg van de onwil van deelnemers om de rode linten naar de startdriehoek te volgen en als zodanig
er lang over deden om uit het gezicht van de startvakken te verdwijnen. Ik moet toegeven dat het niet
volgen van de lintjes daar een duidelijk voordeel kon opleveren. Voordat je er echter achter was waar
die kaartbakken nou precies stonden was dat voordeel waarschijnlijk al verdwenen. Zelf leek mij een
gecombineerde post 1/12 een leuke uitdaging, zie aldaar) Dit gaat dus allemaal niet over het
Beekhuizerzand waar ik tussen 10-11 koos voor de paden (langzamer dan Katinka die daar doorstak)
11-12-13 doorgestoken. Van 12 naar 13 lopend kwam ik Dirk tegen die 12 had overgeslagen. Bij 13
dacht ik dat ik het moeilijkste had gehad, maakte een 180º fout die me 6 minuten kostte en was toch
nog verbaasd dat ik Katinka, op weg naar 16, onder de 2e hoogspanningsleiding, zag staan. Blij verrast
omdat ik dacht dat ze op me wachtte om samen naar de finish te lopen. (Gezelligheid kent geen tijd)
Man, man, man, je denkt zo iemand na al die jaren te kennen en dan krijg je te horen dat ze al lang, ja,
al lang! binnen was. (Uiteindelijk bleef ze me bijna 7 minuten voor) Helemaal van slag dus, begreep ik
niets van de fratsen die MINOR ons ‘al oriënterend nog naar de finish’ voorschotelde. De afwezigheid
van postzakken aan de finishstaanders vond ik te bizar voor woorden. Het aloude gezegde “zoeken
naar een speld in een hooiberg is bij deze vervangen door “zoeken naar een SI station op het
Beekhuizerzand. Niet gek toch dat ik Marco op 30/10 vroeg of hij postzakken aan de finishstaanders
had gehangen?
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“Wilt u menu?”
Zo vroeg het meisje achter de balie bij de afhaalchinees. “Nee, ik eet het eerst
wel even op” was het antwoord. Met baard en al. We vroegen Monica Roeling,
die lange tijd de Nieuwsbrief van de KOVZ verzorgde en daar onlangs mee
gestopt is, of ze er over na wilde denken om als gast columniste voor de
ArgusPOST te schrijven. We wilden Monica namelijk heel graag omdat ze na
iedere ArgusPOST wel iets aardigs wist te melden. Expliciet vroegen we haar
ook om over minder aardige dingen te schrijven. Misschien te veel gevraagd
van een Brabantse? We hopen dat ze het erop waagt. “Hartelijk welkom in
ons clubblad Monica, en dat je het maar lang mag volhouden”. Fris van de
lever mixt ze de stekels meteen maar met ons 2 gangen afhaalmenu. (of waren het er toch 3?)
De Belgische oriëntatie-kalender is altijd goed voor elk weekend minstens één, maar heel vaak twee of
zelfs meer wedstrijdjes. Behalve het laatste weekend in oktober. Sinds een aantal jaren houden de
Vlamingen dat weekend de kalender vrij, omdat ze uit ervaring weten dat geen kat (zo heet dat daar)
naar die wedstrijd komt en dat alle lopers naar het noorden reizen. Dat zegt toch wat!
En dus zoemde het al maandenlang rond, in België. Gaat het door? Kunnen we ons al inschrijven?
Kunnen we al betalen? Slaapplaats zoeken? Als regelmatige Belgiëlopers werden wij bestookt, steeds
weer, met die vragen. Na de deceptie van vorig jaar – waarvoor alle begrip, en zelfs waardering over
hoe Argus dat ‘georganiseerd’ en gecommuniceerd had - zaten onze Belgische vrienden op het
vinkentouw (zo zeggen wij dat). Wij wisten het ook niet, en dus bleven ze vragen.
Eindelijk kwam er groen licht. Er kon worden ingeschreven en betaald worden, nog een slaapplaats
erbij en de Belgen – en wij ook – blij. Wisten zij veel wat voor malheur er op het laatste moment nog
achter de schermen speelde! Er was niets van te merken. Maar dat er peentjes uit de poriën van het ,
organisatieteam verschenen wisten wij dan weer wel. ‘Inside informatie’, omdat wij van twee of meer
walletjes eten misschien?
Op vrijdagmiddag togen wij richting Wageningen voor de amuse: Een nacht aflossing.
De ontvangst was hartelijk en coronaproof, met stempeltje
mocht je in-en-uit lopen. Veel gezichten lang niet gezien, veel
momenten van herkenning. Regende het nog pijpenstelen op
weg naar Wageningen, op het moment suprème dat Werner ons
de nacht in schoot was het droog en bleef het droog.
De teleurstelling kwam een goed uur later. In België laten we
vaak de Belgen voorgaan wanneer het op podiumplaatsen
aankomt. Nu rekenden we op eigen terrein in eigen land op
medailles maar nee hoor, niks van dat. Ze kwamen, zagen, en
overwonnen de nachtaflossing op alle fronten: de mix, de heren,
het snelste team.
Zaterdag het echte werk, op Kootwijkerzand. Inmiddels was de
hele meute gearriveerd. Vroege lopers hadden pech: die liepen nat. Gelukkig maakten de cake van
Christa en de erwtensoep na afloop veel goed. De wat latere lopers – zoals wij – hadden meer geluk:
Wij liepen droog. Maar dat heeft mij niet geholpen. Bij de start al meteen de verwarring: hoe laat moet
ik het vak in (de startklok stond achterstevoren). Bij het weglopen van de start nog eens verwarring:
waar moet ik heen (lint volgen?), moet ik die losse lintjes volgen (nee dus, is geen verplichte route),
waar ben ik dan op de kaart? Ik had duidelijk veel te veel om me heen lopen zwaaien en roepen naar al
die lieve mensen die we in geen 2 jaar hadden gezien. Geen concentratie. Maar het was prachtig, daar
op het zand! Tsjonge wat hebben jullie mij (ons?) alle hoeken van die zandvlakte laten zien, hoe vaak
zat ik (zaten we?) ernaast, zocht ik (of zochten we?) in het verkeerde bosje of achter de verkeerde
heuvel. Op weg naar post 2 had ik 7 al gezien, maar op weg van 6 naar 7…..?
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Ben ik de enige die zo heeft lopen stuntelen? Maar ondanks dat was het genieten van de eerste tot de
laatste minuut. Ik had hier best nog een tweede keer willen lopen.
Zondag zaten de weergoden mee. De startklok stond nu wel goed, de startroute was duidelijk
afgebakend, we hadden lekker een uurtje langer kunnen slapen, het weer was stralend, de temperatuur
bijna lente-achtig, de regen zou pas ná 15.00 uur komen. Geen enkel excuus om te stuntelen.
Veel blije gezichten gezien. Kijk maar eens naar die foto’s! Gezellig napraten. Biertje erbij, stukje
kruidkoek, bakje soep. Veel volk bij de prijsuitreiking. Geen wanklank gehoord. Zo moet het zijn.
Dankjewel Argus, ik weet zeker ‘mede namens alle Belgen’!, Monica

Jacob Haklander Wisselprijs voor Christa Zwikker.

Christa Zwikker heeft zojuist, voorafgaande aan de prijsuitreiking van de 2daagse van de Veluwe, tot
haar grote verrassing de Jakob Haklander Wisselprijs in ontvangst mogen nemen uit handen van NOLB
voorzitter Linda Wols, die met een blik van ‘die krijg ik ook nog wel eens’ ziet dat je daar iemand blij
mee kunt maken. De laatste keer dat de prijs werd uitgereikt was in 2018 aan Dicky Mooy (inzet)
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Ik hoef hier waarschijnlijk niet toe te lichten dat de prijs bedoeld is als waardering voor een meer dan
gemiddelde bijdrage aan de OLsport in het algemeen. Niet dat ik het gehoord heb, maar in haar speech
zal Linda zeker de kruidkoek genoemd hebben die jaarlijks velen naar de PosbankOL weet te lokken en
ook tijdens de 2daagse, verkrijgbaar in de winkel van Johan, niet te versmaden viel. Als vrouw achter
de schermen, met plenty uren in ‘the Great Outdoors’ mocht ze dit keer stralend op de voorgrond staan.
Met het groeien der jaren zal de naam Zwikker nog wel vaker op het begeerde kleinood verschijnen.
Gefeliciteerd Christa! Op het lijstje met namen van de ‘winnaars’ op de NOLB website komt Frank
Mensink niet voor. Dat heb je met ‘winnaars’. Het brengt de niet winnaars weer eens in beeld.
Vandaar deze foto. Omdat hij er zeker bij had moeten staan.

De organisatie blikt terug.
De organisatie van de 2 daagse, bij monde van Manon Mensink, (de computer zegt, niet onbegrijpelijk:
“Moet dit niet Kanon Mensink zijn”) kijkt terug op voorbije dagen en deelt dit met de deelnemers.

Wat vooraf ging.
In januari 2020 zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding voor de 2-Daagse van de Veluwe
2020. Niet veel later denderde corona onze wereld binnen, en kwam alles op losse schroeven te staan.
In de zomermaanden bleven we hoop houden dat de 2-Daagse door kon gaan, maar een maand van
tevoren moesten we toch besluiten om het evenement af te gelasten. Wat een teleurstelling! In overleg
met de andere organisatoren van de 2-Daagse, OLV Minor en HOC’93, konden we de wedstrijd
doorschuiven naar 2021. En zo konden we begin dit jaar opnieuw aan de slag met de organisatie.
De oplopende besmettingscijfers in oktober maakten dat het tot op het laatste moment nog wel
spannend was, maar op vrijdag 29 oktober konden we dan echt de eerste lopers met een kaart op pad
sturen.

Vrijdag 29 oktober – Wageningen Night Sprint Relay
Geen onderdeel van de 2-Daagse zelf, maar een leuk voorafje. Op de campus van de Wageningen
Universiteit was een Relay uitgezet voor teams van 3 personen. Het terrein zelf is niet zo moeilijk, het is
de duisternis die het oriënteren lastig maakt.
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foto: Yvette Tan

Door slecht weer en vakantiedrukte lukte het niet iedereen om op tijd in Wageningen te zijn.
Op het laatste moment moesten teams omgegooid worden: lopers die er wél waren konden als eerste
lopen, zij die te laat waren, werden als laatste loper ingedeeld. Het vergde de nodige flexibiliteit van
deelnemers en organisatie. Het lukte dankzij deze flexibiliteit wel om iedereen in een team te laten
lopen, 23 teams in totaal. Om 20.03 gingen de eerste 23 lopers van start, de een met een hoofdlampje,
de ander met een schijnwerper. Alle lopers liepen een ronde van ongeveer 3500 meter; min of meer
dezelfde route, maar wel met net wat andere posten. Het is dus zaak om je te concentreren op je eigen
route, en je niets aan te trekken van andere lopers. Best lastig als er zoveel mensen door elkaar
rennen.
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Zaterdag 30 oktober – Etappe 1 op Kootwijkerzand
Enigszins chauvinistisch durven wij als Argus wel te zeggen dat het Kootwijkerzand één van de mooiste
natuurgebieden van Nederland is, het is altijd weer een genot om hier te mogen oriënteren.
Het weer zat niet mee, het regende de hele ochtend en de halve middag. Dat mocht de pret niet
drukken, het was voor het eerst in lange tijd dat we zoveel mensen (meer dan 300!) het bos in konden
sturen. Even voor 12.30 vertrok de eerste loper, en tegen 17.00 finishte de laatste deelnemer.

voorstart
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Op deze eerste dag werd een long distance gelopen, en “long” was voor sommigen ook echt lang.
Menigeen zal even gekreund hebben bij het zien van die eindeloze leg dwars over het zand, voor route
2 maar liefst 1950 meter. Des te groter de voldoening als de post aan de overkant gepuncht kon
worden. Eén voor één zagen we de lopers uit het bos terug komen; nat, vies, moe, maar merendeels
met een tevreden lach op het gezicht.
Omdat het uiteindelijk toch droog werd, kon er bij het CC nog wat nagepraat worden onder het genot
van een hapje en een drankje.
Bij het inhalen van de posten kwam onze postinhaler tussen de heuveltjes vlak bij de finish de laatste
lopers tegen. Ze waren op zoek naar hun laatste post, die net was ingehaald. De post kwam tevoorschijn en mocht nog worden gepuncht. Omdat het zeker voor de lopers die het niet zo vaak doen, toch
leuker is om een tijd achter je naam te hebben dan een NCL.

Zondag 31 oktober – Etappe 2 op de Arnhemse Hei
De Arnhemse Hei is een heel ander gebied: Klein oppervlak, veel detail. Leent zich dus uitstekend voor
een Middle Distance. Dat werd het dan ook. Een echte middle distance: veel posten, korte legs, en veel
draaien en keren. De banen waren zo gelegd, dat over de -toch ruim aanwezige- paden en zandbanen
lopen nauwelijks mogelijk was.
De lopers werden al vlot het lastige middenstuk van de kaart ingestuurd, waar bij een gebrek aan
lijnobjecten strak fijn-oriënteren noodzakelijk was om de post goed aan te lopen. Het vele doorsteken
zorgde ervoor dat je continu scherp moest blijven, en dat het lopen zelf erg zwaar was. Zeker voor de
langere routes die door het -voor sommigen manshoge- gras achterin het gebied liepen. Dit alles
maakte het een pittige en gevarieerde middle distance, weinig fouten maken kon het verschil maken!
Er loopt sinds kort een wolf (en mogelijk meer) rond in dit gebied, wat het oriënteren nog spannender
maakt. Meerdere lopers kwamen bebloed over de finish, al was dat meer door toedoen van flora dan
van fauna.

9

2d Veluwe special

ARGUS POST 4, 11/11 2021

Het weer was ons gelukkig een stuk beter gezind, er brak zelfs een waterig zonnetje door.
Het was daardoor ook nog gezellig druk bij de prijsuitreiking.

De statistieken
3
334
9
5
86
29
161
696
677
14
29
40

dagen
deelnemers uit
verschillende landen
jaar was de jongste deelnemer
jaar was de oudste deelnemer
routes
uitgezette posten
unieke starts
uur oriënteringsplezier (plus of min een paar minuten)
lintjeslopers
vrijwilligers
liter snert (erwtensoep)

en

een heleboel herinneringen………..

foto: Yvette Tan

Ter afsluiting
We kijken terug op een mooi oriënteringsweekend en we kijken alvast vooruit naar volgend jaar.
Op 29 en 30 oktober 2022 is de 2-Daagse van de Noord-West Veluwe, georganiseerd door OLV Minor.
We lopen dan in het Zandenbos en op het Stroese Zand. De inschrijving opent in februari 2022.
Dank voor uw deelname aan de 2-Daagse van 2021 en we hopen u volgend jaar terug te zien voor de
2-Daagse van 2022!

Organisatie 2-Daagse van de Veluwe
Argus / Manon Mensink
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Het laatste woord over de tweedaagse is nog niet gesproken.
Zoals het hoort doet de voorzitter een duit in het zakje volgens de
formule ‘van de bestuurstafel’ . We hopen dat we hem aangaande
zijn vertrouwen m.b.t de verslaggeving van de 2 daagse niet hebben
teleurgesteld.
Het was een zaak van een lange adem, maar het is uiteindelijk
gelukt om de derde Tweedaagse van de Veluwe te organiseren.
Ik hoef waarschijnlijk niet meer uit te leggen dat alles vlekkeloos is
verlopen en dat het erg geslaagd was met o.a. groene dopflessen,
blauwe Argus-hesjes, lokaal gefabriceerde prijzen en andere lekkere
versnaperingen. Dit is te danken aan de zeer zorgvuldige
voorbereiding van de Tweedaagse commissie onder leiding van
Kristine en de inzet van vele vrijwilligers uit onze vereniging en van
daarbuiten. Daarnaast waren we heel blij met de deelnemers, die in
grote getallen gekomen zijn en zich veelal vroeg hadden
ingeschreven ondanks alle onzekerheden over de doorgang van
evenementen. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar je kunt ook het uitgebreide verslag van
Manon op onze website lezen en ik vertrouw erop dat deze Arguspost er ook vol mee staat. We gaan
het in ieder geval uitgebreid evalueren, zodat we bij de volgende Tweedaagse er weer staan.
Aan het einde van de Tweedaagse kreeg Christa de Jacob Haklanderbokaal als dank voor haar
verdiensten voor het oriënteren in de Veluwe en omstreken. Daarbij werd benadrukt dat Christa al jaren
een boegbeeld is voor onze sport in Nederland. Uiteraard heeft Christa deze zware en indrukwekkende
bokaal dubbel en dwars verdiend en we willen haar daar dan ook van harte mee feliciteren.
De komende tijd kan er volop worden georiënteerd in Nederland, mits we niet weer tegen allerlei
beperkende maatregelen aanlopen. Als vereniging kunnen we op 21 oktober proberen om de Interclub
te winnen op de Vlasakkers. Dan moeten we nog wel met een paar mensen extra komen om punten te
pakken, want op dit moment staan er pas 3 mensen van Argus op de deelnamelijst tegen bijvoorbeeld
20 van Minor. Zelf weet ik nog niet of ik aan de Interclub kan meedoen, maar ik kijk uit naar het NK
Sprint op 12 december in Eindhoven. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door niemand minder dan de
NOLB wedstrijdcommissie.
De eerstvolgende Argus-OL staat op 30 januari 2022 op de kalender in Westerrode bij Ede.
De banen hiervoor zijn twee jaar geleden al gelegd en we hebben dit evenement al twee keer moeten
uitstellen. De nieuwe vergunning is net aangevraagd. Laten we uitgaan van 3x scheepsrecht.
Werner

Ook op 31 oktober: Frans Vos 89!
Aan verjaardagen doen we niet in de Argus POST.
Daar hebben we immers Facebook voor.
De makkelijkste manier om een verjaardag niet te vergeten.
Even een paar beweginkjes met de vingers, een leuke emoji
erbij en PING!
Wij dachten meer aan, en deden maar, een kaartje omdat een
uitzondering soms moet kunnen.
Vanwege zijn leeftijd en vanwege Frans.
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Sans mots

foto: Erwin Schoenmakers

foto: Erwin Schoenmakers

Meedoen is goedkoper dan organiseren.
Meedoen is belangrijker dan winnen. Wanneer het lichaam je enigszins in de steek laat omarm je
alsnog de weggevreten olympische slogan. Wil je toch betrokken blijven bij een deel van je leven wat je
eigenlijk niet kwijt wilt dan is onze sport een zegen. Ergens bijhoren geeft je een gezicht.
Het vaderlandse O wereldje zie ik als een besloten ‘faceboekgroep live’ van voor de intrede van het
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internet. Je ziet er de tijd voorbijgaan in kinderen van kinderen en oude gezichten die voorheen een
goddelijke uitstraling hadden. Deelnemen aan de Tweedaagse lijkt niet te boeien. Het voelt teveel als
een wedstrijd waar niets te winnen valt. Dan maar helpen bij de organisatie denk je. Uit ervaring weet
ik: Beter teveel helpers dan te weinig. Zo rolden we een paar jaar geleden een werkgroep binnen,
terwijl we vergaderen toch niet als onze core business zien. Wat ook al niet bijdraagt aan onze
vergadervreugde is de afstand tussen woonplaats en vergaderplek in een tijd dat telegesprekken nog
niet werden omhelsd. We probeerden de vergaderingen in te passen in ‘iets leuks’, zoals een paar
dagen in een andere omgeving te zijn dan onze dagelijkse. ‘Even de natuur in’ zoals dat tegenwoordig
genoemd wordt. Lang zaten we op het vinkentouw. Gaat het door, gaat het niet door. De rij knopen was
oneindig tot bij ons de ketting brak en stomweg besloten we ‘niet meer te willen’. Een acute uitbraak
van latente gevoelens bij andere leden van de werkgroep leverde de annulering van de 2daagse 2020
op. Kort erop gevolgd door een besluit van mooie Hugo en slimme Mark welke ons besluit legitiem
maakte. (Het zie-je-wel gevoel lucht op en lost tevens de stress op) Een van de moeilijkste dingen in
het leven is het nemen van beslissingen terwijl je niet weet hoe het gaat lopen wanneer je anders zou
hebben beslist. Des te zwaarder wanneer je als eenling tegenover een meerderheid staat. Ik begrijp
mooie Hugo en slimme Mark dus wel een beetje. We schoven de 2daagse een jaar vooruit met
goedvinden van de andere betrokken O clubs. Zelfde draaiboek, weer vergaderen, nu veelal online.
Soms weer een paar ‘leuke dingen’. Eind oktober komt in zicht en we zorgen dat we onze spulletjes in
orde hebben. De communicatie in de werkgroep loopt voortreffelijk. 10 dagen voor het moment
supreme staan er 3 rode kruizen boven de A10noord, richting Rembrandt langs de Amstel waar wat
hardlopers zouden passeren die ik wilde fotograferen. Bij de Zeeburgertunnel zijn de slagbomen
neergelaten. Het duurt niet lang maar lang genoeg om de motor uit te zetten. Na het starten krijgen we
de versnellingspook niet meer aan het werk. Daar sta je dan op de middelste baan van de snelweg.
Optrekkend verkeer raast je al snel voorbij, eerst nog aan beide kanten en dan alleen links. Ik stap uit
en duw de auto naar de vluchtstrook, bekeken op het scherm van Rijkswaterstaat die niet graag
stilstaande auto’s op een snelweg ziet en die even met hun billen knijpen wanneer ze iemand uit zien
stappen om een auto te gaan duwen. Het probleem blijkt oplosbaar want de chauffeur van de
bergingswagen schudt ons ongemak even flink door elkaar en hij ‘doet het weer’. Thuis bellen we de
ANWB en die begeleidt de auto naar onze garage. Legt even uit waar het aan schort, steekt zijn hand
op en is weer uit zicht. Af en toe bellen we de garage hoe het er mee staat. Hij staat er nog steeds, zegt
de garageman. Op de donderdag voorafgaand van HET weekend mogen we hem komen halen.

Wij al lang blij, afgezien van de reparatiekosten. Zaterdagmorgen rijdt Katinka de auto, na deze te
hebben volgeladen met al onze startattributen, het pad in van waar 2 uur later de eerste deelnemer ,
Adri, speciaal verzoek, van Opstal, aan de Tweedaagse begint. Gelukkig gaat de starttijd pas lopen
wanneer je de SIsleutel bij de start activeert dus stress precies op tijd te moeten starten is er niet.
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Je wilt echter een eerlijke wedstrijd, dus het afgesproken tijdsinterval handhaven. Late en vrije starten
maken het voor de startofficial niet eenvoudig, vooral omdat er niet in een rustige omgeving gewerkt
kon worden.Teveel mensen, te dicht op elkaar, die allemaal iets willen, iets anders dan gewoon op hun
geplande tijd de startprocedure afwerken. Opvallend was dat veel mensen zenuwachtig doen, on- of
overgeconcentreerd zijn, hoe je het ook maar wilt noemen, dat ze onwetend lijken, doen of zijn van
hetgeen ze zouden moeten weten. Welke route je moet lopen bijvoorbeeld. Het traject préstart-start
negeren als goede tweede. Het stond allemaal in de krant, en zelfs op het infobord bij de start. Maar
wie leest er tegenwoordig nog? 2 uur later zit het erop, spullen weer afbreken en naar het CC brengen.
Nog snel een paar foto’s gemaakt in de buurt van de finish. Had ik beter niet kunnen doen. Benen die
niet meer mee willen doen, geen flow zeg maar. Ik had heel graag vanaf de uitkijktoren op het zand wat

foto’s gemaakt. Ik had überhaupt liever foto’s gemaakt dan bij de start betrokken te zijn, maar een
onbestendig gevoel van solidariteit met Katinka deed me besluiten ook voor ‘de start’ te gaan.
Overnachten zouden we in de Harskamp, al ruim een half jaar ervoor gereserveerd. Je kunt immers
gratis annuleren tot vlak voor de gereserveerde data. “Voor de oude prijs nog”, mompelde onze
gastheer. !inmiddels had de Harskamp bij ons een twijfelachtige reputatie opgebouwd vanwege het
krakeel rond de Afghaanse vluchtelingen. Onze gastheer bleek niet bij de actievoerders te horen.
Hij vertrouwde ons toe dat er de komende week weer actie zou worden gevoerd maar dat de Afghanen
dan alweer zouden zijn verplaatst. Dat wisten de Harskampers wel maar de actievoerders niet, zo
vertrouwde hij ons toe. De combinatie Afghanen en de dagelijkse oefeningen op schietkamp Harskamp
bleek niet erg doordacht. Vandaar. Hij beval de Chinees aan en die beviel ons eveneeens. Met een
uurtje slaap erbij deze nacht waren we helemaal wakker om voor de tweede dag te gaan. Bij de start
maakten we gebruik van de kennis wat we de eerste dag allemaal beter hadden kunnen doen zodat we
het nog leuk gingen vinden ook. De tent lieten we achterwege aangezien pas na 15:00 neerslag kon
worden verwacht. Wel hadden we te weinig lint ingezet om de creativiteit van nog niet starters om reeds
voor de start het parcours af te leggen te voorkomen. Bij onze zuiderburen schijnt dit een sport in een
sport te zijn. Na een gezellige prijsuitreiking kon aan de grote afbraak worden begonnen. Verrassend
snel werden te tenten van de EHBO’ers en de mensen van het secretariaat boven hun hoofden
weggeplukt. Het weer hield zich aan de voorspelling, zodat alles droog de bestelbus in kon. Eind goed
al goed dus. We waren het er allemaal over eens: De tweedaagse was een groot succes. Niet in het
minst dank zij de bijdrage van de 29 vrijwilligers (bron: statistieken 2 daagse).
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We noemen dus geen namen maar weet dat je zeer gewaardeerd werd wanneer je één van die 29 was!
De uitslag kon live worden gevolgd (Helga-O webres) en al snel stond deze samen met de foto’s die
Erwin Schoenmakers op de tweede dag maakte on line. Heerlijk. Nu moet er natuurlijk nog geëvalueerd
worden. Een dankbare klus na een geslaagd evenement. En hoe zit dat nu met de kop van dit stukje?
Heel simpel. De kosten die de vrijwilligers maken om mee te werken aan de totstandkoming van een
evenement worden veelal niet verrekend. Ergens hoort er een grens te zijn waar onkosten uit eigen zak
betaald worden. Die grens dient op voorhand duidelijk te zijn, zodat men zelf kan beoordelen of de
eigen financiële mogelijkheden passen bij de keuze actief te willen zijn. De benzinekosten zijn
inmiddels zodanig opgelopen dat je niet alleen gaat nadenken over wel of niet, maar ook de daad bij
het woord voegt. (300 km rijden om 3 km te kunnen oriënteren bijvoorbeeld) Dat ‘ergens bijhoren’,
zoals in het begin genoemd, dan op de tocht komt te staan is meer dan collateral damage.
Het is een ontwrichting van ‘onze’ samenleving, in ieder geval van ‘mijn’ leven.
En nu even iets heel anders: De

Interclub op de Vlasakkers op 21/11

Een prachtig geschenk voor al die medewerkers, ook wel vrijwilligers genoemd, die meehielpen om van
de Tweedaagse van de Veluwe een groot succes te maken: GRATIS DEELNAME* aan de Interclub op
de Vlasakkers. We hebben daar als vereniging nog veel meer Argusleden nodig dan degene die als
loper deelnamen of tot de Arguscrew behoorden samen! Dus: GRATIS DEELNAME voor ALLE
Argusleden* Vandaar dat dit nummer nu verschijnt, want inschrijven kan tot en met 14 november
a.s.wat betekent dat je na het lezen van de ArgusPOST naar orienteeringonline.net gaat en daar jouw
naam toevoegt op de deelnemerslijst. De asterix bij gratis deelname duidt op de voorwaarde dat je wel
de route van jouw leeftijdscategorie moet lopen. Anders hebben we nog niks aan je. Welke dat is zie je
op de uitnodiging op de NOLB site. Daar kan je ook lezen dat je een ID bewijs moet kunnen tonen (kazer-ne-stuff). Doe ook maar die QR code (co-ro-na-stuff). Het bezit en gebruik van mondbescherming
zal u niet aangerekend worden. We rekenen op minstens 40 leden (mis-plaatst -ge-voel- voor- hu-morstuff).
Hoe het volgens ons verliep kan worden teruggelezen in de

laatste ArgusPOST van dit jaar

die op 31 december 2021 tussen de oliebollen zal opduiken, uiteraard vergezeld van de beste
wensen voor een roerig 2022. Op 22/2/2222 zou mijn moeder 303 jaar oud geworden zijn, maar dit
terzijde. Denk eens aan de geluksvogels die in 2200 geboren zullen worden. Hoezo geluksvogels ……
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