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2022 dus. Om te beginnen moesten we voorlopig als
niet deelnemer maar wegblijven bij sportwedstrijden.
De progressie van de oriënterende hockeyboy konden we dus niet aanschouwen, die van de hockeyende oriënteringsboy lag voorlopig stil. Er gloorde
echter hoop achter de kim. Aan de kim was beter
geweest. De geplande Arguswed-strijd in januari
verdween van de kalender. Het had gekund, achteraf
gezien, maar slechts de onozeling die nog steeds
niet doorheeft dat het organiseren van OL activiteiten
de nodige voorbereiding behoeft, zal daar op terugkomen. Achteraf maak je altijd de juiste keuze, al is
dat nog geen garantie voor succes. Het belooft in
ieder geval een fraaie wedstrijd te worden, later dit
najaar. Het zal dan ook meteen de laatste wedstrijd
op die kaart zijn. Ik vulde de vakan-tiedagen met het
vullen van een aantal boeken. Fotoboeken wel te
verstaan. Ik knipte en plakte dat het een lust was, en
uiteindelijk lagen er 3 jaargang-en ArgusPOST verscholen tussen de hiernaast zichtbare voor en
achterzijden van de omslag. De jaren ’20 en ’21 uit
de 21ste eeuw konden makkelijk samen op de
beschikbare ruimte van één boek. Zo hier en daar
plakte ik er nog wat foto’s tussen. Nu maar wachten
tot ze bij de HEMA met een ‘aanbieding’ in de richting
van de 30% komen om het digitale fröbelwerk om te
laten zetten tot boeken op tafel. De digitale versies
gaan daarmee van tafel. Verdwijnen zogezegd uit de
voederbak van het witte schaap. Mocht u dus óók
van het verzamelen zijn dan weet u wat te doen.
Inmiddels hebben we de nodige wedstrijden al weer
achter de rug. Als ontluikende voorjaarsbloemen
verschenen de letters van het toetsenbord weer op
het beeldscherm. Wat is het toch fijn redacteurtje te
zijn. Voor geschiedschrijving rond de CityO’s in
Meppel en Groningen rekenen we echter op ‘The
king of the tussocks’ . Wie dat dan wel mag zijn?
Kijk er de uitslag van de wedstrijd in Havelte maar op
na en wat die tussocks betreft: Ruw open terrein.
Ruwer kan eigenlijk niet. Gladder wel. Wat weet u
nog meer van Dordrecht?

Bestuursnieuws.
Trainen op een postzegel.
NC 1 Havelte Oost
NC 2 de Vliegstrip
O op de basisschool
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Monica’s corner, O with a view.
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Trainen op een postzegel
In een verrassend mailtje werd een Argustraining op de Hallse Hull aangekondigd. Deze zou
plaatsvinden op de zaterdag vóór de NC wedstrijd in Havelte. Aangezien wij rond die wedstrijd ook nog
wat leuke dingen rond Havelte hadden ingepland zagen we af van deelname in Eerbeek. Zo’n 25
deelnemers dachten daar iets anders over en beleefden er een, eveneens verrassende, OL activiteit.
Het door Dirk Zwikker getekende kaartje op het NIVON terrein, waarop zich zowel het ABK huis als het
kampeerterrein Hallse Hull bevinden, is uitdagend genoeg voor lopers wanneer de baanlegger zijn
creativiteit de vrije loop laat. In dit geval had Dirk 30 posten neergezet met de opdracht niet alleen snel
te lopen maar allereerst snel de aan te lopen post op het kaartje te vinden. Vanwege die opdracht
waren de rode lijnen tussen de posten weggelaten. Een losse postomschrijving die net zo lang was als
het kaartje breed (bij de 4 km route) gaf hierover uitsluitsel. Voor de puzzelaars onder de lezers: Print
het kaartje uit en teken de lijnen tussen de posten. Het leukste is het om hier een wedstrijdje van te
maken: ’tegen elkaar’ en uiteraard de tijd opnemen. Naar eigen keuze uit de hand of met een lineaal. In
Havelte vroeg ik Dirk naar zijn bevindingen en al eerder had ik Frans en Elly Appelboom gevraagd
verslag te doen. Hun reactie was kort maar krachtig:
De Argus-training was beslist geslaagd. Zo'n 20 deelnemers, mooi weer, een leuke kaart en na afloop
zelfs thee en zelfgebakken koek van Christa. Verrassend wat er op zo'n klein terrein uitgezet kan
worden. Elly vond het prettig dat er op de kaart geen rode verbindingslijnen tussen de posten getekend
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waren (en Frans miste hierdoor juist een post...). De schaal van 1:2.000 was wel wennen. Het is een
overzichtelijk terrein en daarom lijkt het ons ideaal voor nieuwkomers.
Dirk meldde echter dat Elly haar postomschrijving langs de rechterzijde onder het hoesje had
geschoven waardoor post 37 uit beeld verdween waardoor deze ontbrak. Ik legde dit voor aan Elly:
Uit jullie verhaal destilleer ik een door Dirk gemaakte persoonsverwisseling of een foutieve weergave
van de werkelijkheid wat ongeveer hetzelfde is.
Graag hoor ik of Frans post 39 vergat vanwege de postomschrijvingen of dat Dirk het toch bij het rechte
eind had. En welke post miste Frans dan wel?
Alles voor een juiste weergave in de volgende ArgusPOST.
Elly zette de puntjes op de i met de tekst:
Tbv de juiste weergave in ArgusPost...:
We liepen allebei de 4 km. Frans is van postnummer 53 (de 26e post) naar postnummer 33 (de 28e
post gelopen) en heeft de 27e post (postnummer 56), waar hij dus rakelings langskwam, vergeten te
'stempelen'.
Ik had de postomschrijvingen aan de linkerzijde bij de kaart gedaan, het papiertje van de
postomschrijving bedekte de 4 van postnummer 49 (de 20e post). Daardoor kon ik in eerste instantie
postnummer 49 niet traceren op de kaart. Toen ik de kaart nogmaals scande, zag ik de 'eenzame 9' en
kon ik de post dus alsnog aanlopen. Uiteindelijk heb ik alle posten 'gestempeld'.
Zowel een persoonsverwisseling als een andere gemiste post dus, uitsluitend van belang voor een
juiste verslaggeving in het clubblad!
Voor zo ver de training in Eerbeek, op naar Havelte.

1e Nationale Competitie 2022, 13 februari , Havelte Oost, HOC’93
Vanuit het Hunehuis (zie pijl ), nog eentje uit de serie NIVON huizen, konden we het wedstrijdgebied
zien liggen, niet wetend dat dit het wedstrijdgebied zou zijn, Ver weg kon het echter niet zijn. Op de
wedstrijddag zelf zagen we aan het ontbijt in de verte een loper met ogenschijnlijk veel ballast. De loper
bleek later een loopster. Op weg naar het CC, althans waar we het CC vermoedde, zagen we aan onze
linkerzijde een aantal bekende mensen die zich ophielden bij een wat je met enige zekerheid een
‘startlocatie ‘ van een Oriëntatieloop zou kunnen noemen. Even zwaaien kon geen kwaad. Afgaande
op, zo bleek, verouderde wedstrijdinfo, dachten we voor het secretariaat in het Theehuis het Hunebed
te moeten zijn. Er zat echter geen leven in het theehuis. Al dagen niet. We spoelden de vrijdag- en
zaterdagavond dan ook aan bij de Chinees en Pizzeria. Voor ingewijden: Long Pin en Rimini.
Overigens kan je ook in het NIIVONhuis je eigen eten klaarmaken in een uitstekend geoutilleerde
keuken. Je moet dan wel tegen de etensluchtjes van eventuele andere aanwezige gasten kunnen. Je
moet in een NIVONhuis sowieso tegen de aanwezigheid van eventuele andere gasten kunnen. Zie het
als een kans anderen te leren kennen en je gaat met plezier naar huis terug. Het theehuis bleek van
eigenaar te zijn veranderd. Dat is in het Horecas (tijdperk waarin de horeca hoogtij vierde) niet altijd
een verbetering. Was het lange tijd DE plek waar je een kop DE cappuccino onder de €2.00 kon
krijgen, thans ls de keuken de cuisine, is het design van de menukaart belangrijker dan het eten zelf.
De koffie met appeltaart meute: Wandelgroepjes, ATB ers of Ol secretariaten zijn niet meer welkom.
Zelfs een verzoek om er te mogen parkeren en een CC in te richten, ook al is de tent zelf dicht is een
brug te ver. Zo vonden wij inderdaad geen spoor van een CC en op goed geluk reden we iets
noordelijker tegen een bordje aan welk ons tegenover de Postkazerne Havelte Oost instuurde. Het CC
was verplaatst, zo veel was duidelijk. De wijziging, bekend gemaakt via de website van HOC’93 was
niet tot ons gekomen, maar niet getreurd, het werd goedgemaakt door een dicht belinte route naar de
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‘Anonieme’ loopster.

Iris Eggels
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ons reeds bekende startopstelling. Waarom wij kozen voor route 5 behoeft geen toelichting meer. De
beoogde inspanningstijd van 40-45 minuten vinden we immers niet in route 4, BM bij voorbaat dus was
het niet moeilijk om gezamenlijk het parcours af te leggen.
Met slechts Dicky Mooy, Christa Zwikker en Monica Roeling in route 5 doe ik nogmaals de suggestie de
leeftijdsindelingen te herzien.
Naar 1 toe volgden we de blauwe lijn, wat uitdraaide op een déjà vu: Omlopen had verstandiger
geweest, maar dat was nog op basis van kunnen rennen. Hoe deed Christa dat? Naar 2, maar eerst

even een foto maken van de schapen, verder via de paden. 3, 4 en 5 direct. Naar 6 over de paden tot
de bocht. Naar 7 direct, oeps, blaadjes die zichzelf beschermen tegen praatlustige grazers. Iets teveel
rechts uitgekomen. 8 via paden tot het driehoekje. Naar 9 was interessant. Een bingopost, laat ik dat
vooropstellen. Wij zagen Dicky Mooy vanaf de splitsing aan de oostzijde in het olifantengras
verdwijnen. (Beste keuze leek me) Ze bleef langer weg dan verwacht. Wellicht dezelfde tuimeling
gemaakt als Katinka toen we eindelijk via de noordoostelijke splitsing en benenbrekende toeren de
verlaging ontwaarden. (Mindere keuze leek me) Anne Heikoop had dezelfde post in zijn route en
maakte evenals wij dankbaar gebruik van de loper voor ons. BINGO. Als baanlegger zag ik meer in
7.4,9,2,10, in plaats van 7,8,9,10.
11,12,13, F, vragen niet om uitleg maar volgens winsplits moet Dicky Mooy daar iets geheimzinnigs
hebben gedaan. Heel benieuwd. Cliffhanger!
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Een riedeltje Bunnik
2 nieuwe leden uit Bunnik erbij: Maarten de Vries en Evelyn Velema. (foto’s aangeleverd)
Ik ben Maarten en samen met mijn moeder, Evelyn, hebben we net voor corona (nov. 2019) kennis
gemaakt met OL bij de Greenrace in Soest.
Doordat wij hier eerst nog een uitleg en training kregen, dachten we dat dit de standaard was.
Echter hebben wij de afgelopen jaren verschillende wedstrijdjes meegedaan, en ons soms verbaasd
over de beschikbare informatie. Maar dit heeft ook wel zo zijn charmes, want het is een kleine sport.
Zelf vind ik het leuk om de moeilijkheid te verhogen door oro-hydro, micro/macro, corridor en/of een
venster loop. Mijn moeder is blij als ze gewoon op de paden mag/moet blijven.
Daarnaast hou ik van survivalrun, hardloop en trailloopjes, adventure races en mtb'en.
Wie weet tot bij een van de volgende wedstrijden.
Maarten wist na enige aandrang bij Evelyn
een plaatje los te peuteren. Wat ons
betreft eerder eentje passend in de rubriek
‘Wie is deze O loper/loopster’ ?, in plaats
van ‘Nieuwe Gezichten’’. Evelyn komt
binnenkort mogelijk wat beter in beeld als
‘anonieme’ deelneemster tijdens een van
de komende wedstrijden. Het verleden
leert dat bijvoor-beeld nieuwkomers
zichzelf nog moeten uitvinden en daar is
de oriëntatieloop een prachtige
mogelijkheid voor. We herinneren ons ook
nog goed hoe Monica Roeling in eerste
instantie een voorkeur voor paden had.
Toen bleek de verleiding om strakkere
lijnen te lopen toch te aantrekkelijk om het
niet te proberen. De rest is geschiedenis.

2e Nationale Competitie, De Vliegstrip, 6 maart 2022, MINOR

Alle ‘vrijheidbeperkende’ Covidmaatregelen hadden we achter ons gelaten. ‘Beperkte vrijheid’ had een
ander gezicht gekregen en misschien waren er mensen die er iets van hadden opgestoken en dat
morgen in de praktijk brengen. Politiek en sport… Zeg er eens iets van. We hebben ons portie er
inmiddels wel van gehad. Nog even slikken en dan maar voetballen in Q.
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Het was gezellig niet druk genoeg op de Vliegstrip. Over het aantal ARGUSleden viel echter niet te
klagen. Het mooie voorjaarsweer had ons ondanks tegenwerking van huismetereoloog Jan Visser
weten te vinden en dat maakte van de 2e Nationale een feestje. Route 5 bleek een rondje om de
Vliegstrip te zijn. Het brein vertaalde de wedstrijdinfo in één woord: Takkenbos. 3,5 km leek ons dan
ook meer dan we verdienden. Omlopen is leuk wanneer je snelheid kunt maken maar in de
veronderstelling dat het tempo langs de rode lijn niet veel lager is dan over de paden dan zoek je toch,
tegen beter weten in, de problemen op. De schade onder de zelfkant van de tight bleek na afloop in de
categorie ‘rokje kan voorlopig in de kast blijven’ te vallen. Bij benen in de cat. 75+ merk je dat niet
alleen de buitenkant telt maar dat er binnenin ook van alles te beleven valt. Ongebruikelijke
bewegingen teisterden het spierenstelsel. Nog weken later denk je dat ‘dat waarschijnlijk op de
Vliegstrip werd opgelopen’. Vroeg gestart en op tijd terug konden er nog wat foto’s gemaakt worden. Ik
had net een ongemakkelijke houding aangenomen om vanuit een laag standpunt te kunnen
fotograferen toen er een blauw Argusshirt aan kwam rennen uit een, zoals achteraf bleek, onverwachte
hoek. Lode Geers had zijn verjaardagscadeau uit de kast gehaald om er zijn eerste ‘solovlucht’ mee te
vieren. Hij bleek eerst de finishpost te hebben gechipt en na de constatering dat (58) was overgeslagen
toch maar even het schootsveld van de fotograaf binnen gelopen om nogmaals te finishen. Tijdens
onze afterparty in de La Place in’t Harde gingen we dieper in op deze handelswijze. Katinka meende te
weten dat bij een dergelijke gelijke situatie tijdens een Belgische 3 daagse (eerste dag) de betrokken
deelnemer werd gediskwalificeerd. Niet meer doen dus. Jammer wel dat we in Nederland niet allemaal
het Helga systeem hebben om de uitslagen in terug te lezen (en dat we niet allemaal op dezelfde
manier inschrijven). Nieuwe mogelijkheid schijnt te zijn dat je in Helga ook de uitdraai van je
medelopers kunt inzien, al moet je voor de door hen gekozen route toch nog even met hen in conclaaf.
Van 1 naar 2 bijvoorbeeld en van 4-5 , welke routekeuze, en wat waren de verschillen tussen dwars
door en via de paden. De baanlegging was zeker een 8 waard geweest wanneer de werkelijkheid de
kaart niet had overtroffen. Voor een volgende race op de Vliegstrip ben je gewaarschuwd. Mogelijk
moet MINOR uitwijken naar deze kaart om hun 2 daagse in het najaar rond te krijgen. Niet alleen bij
Argus dansen de ecologen en bosbeheerders op de brandstapel van de Orientatieloopsport.
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Arguspalet.
Gelukkig is het niet noodzakelijk een clubtenue te dragen om in de uitslag geen disk. achter je naam te
krijgen. Ik herinner me, en daar moet ik best wel even mijn best voor doen, dat je bij officiële
atletiekwedstrijden verplicht was clubkleuren te dragen. Ander broekje… jammer dan. Allemaal heel
goed te begrijpen wanneer je jezelf als professional verkocht hebt aan de afspraken die sponsors met
de managers hebben gemaakt. Daarom alleen al wordt ik blij van types als Nils van der Poel en Nienke
Brinkman. Bij de laatste post op de Vliegstrip constateerde ik dat menig Arguslid zich had omhangen
met de kleuren van vreemde mogendheden. De herkenbaarheid door de zoeker neemt dan sterk af en
neigt naar de gedachte ’die maar niet te fotograferen’. ‘Snelle’ kleding levert overigens leukere plaatjes
op dan een bijv. een afgedragen T-shirt. Zelfs bij minder snelle lopers. Zwaaiend of/en lachen naar de
fotograaf draagt ook niet bij tot een beeld waaruit een buitenstaander zal denken: ‘die is wel tot het
gaatje gegaan’. Al kun je als fotograaf daar ook wel aan bijdragen. Afijn oordeel zelf maar.
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Oriëntatieloop, da’s straf juf.

(Katinka Mulder)

Ook zonder pindakaas kun je uitgroeien tot het idool wat je nooit had willen
worden. Er moet alleen iemand zijn die je met je neus uit die pot haalt en je
in de goede richting zet. Die ruimte geeft en lesstof aanbiedt buiten de
gebaande paden. Of juist binnen het curriculum, maar dan woon je weer
ergens anders. Katinka Mulder leert praktische rekenvaardigheden aan, aan
de hand van ruimtelijk inzicht met de Oriëntatieloopsport als leidraad.
Een juf vertelt.

Niet iedereen zal het weten: Ik ben leerkracht op een Montessorischool in Amsterdam. Ik geef daar les
aan de middenbouw, d.w.z. dat de groepen 3,4 en 5 samen in een klas zitten. Na de voorjaarsvakantie
heb ik twee routes uitgezet in ons lokaal zodat de kinderen die dat willen deze zelfstandig kunnen
‘lopen’. Na het aanlopen van de posten en het merken van hun controlekaart met de ouderwetse
kniptang konden ze aan de hand van de ‘oplossingskaart’ nakijken of ze daadwerkelijk alle posten goed
hadden aangelopen. (Er zijn twee routes met verschillende controleposten) Na het lopen volgde het
evalueren van de gelopen route: de routekeuzes. Met een rood potlood stippelden ze deze op hun
kaart. Sommigen deden dat heel serieus en lieten bijvoorbeeld zien dat ze eerst naar post 2 waren
gelopen. Daar zagen ze dat de code niet overeen kwam met hetgeen op de controlekaart stond.
Leuk was het om te merken dat ze de bewoording overnemen: ‘aanlopen’ i.p.v. zoeken bijvoorbeeld.
Na het intekenen van de route konden ze aan de slag gaan met het berekenen van hun route. Eerst
werd met een lineaal de afstand tussen de verschillende posten opgemeten en genoteerd. Vervolgens
was er de mogelijkheid om de gemeten afstand om te zetten naar de werkelijke afstand m.b.v de
schaal die ik voor het gemak op 1:40 had gezet. Geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen zich,
van welke groep dan ook, op de berekeningen stortte. Een kind uit groep 3 ging zijn bevindingen
uitleggen aan een kind uit groep 5. Een geweldige samenwerking en dat alles na het lopen van een
oriëntatieopdracht. Daar word ik 2 keer blij van: Als oriëntatieloper en als leerkracht.
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Posbank OL, 12 maart 2022, Argus/Zwikker

Wouter-Dirk Huitzing in ‘Andere tijden Posbank’,
Vooraf inschrijven voor de Posbank OL is niet alleen noodzakelijk om voldoende kaarten beschikbaar te
hebben maar het voorkomt ook dat de beschikbare ruimte in de vriezer voor paaskippetjes wordt
ingepikt door ander lekkers dat er pas met de kerst uit mag. We hadden ons bij voorbaat zeer
verheugd op de ontmoeting met DE cake 2022. Uitstekend te combineren met het maken van wat foto’s
en familiebezoek in het nabijgelegen Arnhem. De benzinekosten waard dus.
Maandagavond echter deed ik voor de aardigheid maar weer eens een Covidzelftest. Niet alleen om de
met zelftesten uitpuilende EHBOlade te kuisen maar omdat een laf, slap griepgevoel in de benen in
deze tijd blijkbaar voldoende is om aan Covid te denken. Ondanks de Oekraïne. Misschien was het wel
omdat ik nog niets had overgemaakt op giro 555. Met twee streepjes na vier druppels kon ik er niet
meer onderuit: Na 2 jaar verschoond te zijn gebleven van het virus mocht ik me nu voegen bij de
Covidclub. Katinka had ik nog nooit zó snel de wattenstaaf uit de verpakking zien scheuren, sneller dan
Miho Takagi haar rondje op de 500 meter afraffelde. Zie dit als indicatie voor de ervaring van snelheid,
en natuurlijk omdat ze een Nederlandse coach heeft. Maar ik had al gewonnen, al was ik dan
voorlaatste. Zij, een goede tweede. De volgende dag konden we naar de feesttent. Natuurlijk bedacht
de GGD weer een lokatie waar we de hele dag zoet mee zouden zijn, maar op onze suggestie dat we
hier om de hoek ook zoiets hadden werden we als zodanig ingepland en stonden we keurig op de
aangegeven tijd voor een verlaten testlocatie. Niet verlaten verlaten maar verlaten in de zin van dat er
alleen beveiligers en prikkers aanwezig waren. De prikkers zaten binnen in de tent en de beveiligers
stonden buiten en zagen Katinka de auto ‘ruim’ inparkeren. Omdat ze toch niets anders te doen hadden
lieten ze haar dit even weten. Katinka beriep zich op het feit dat het vandaag, 8 maart, ’vrouwendag’
was. Waarop de mannen wilden weten wanneer het dan ‘mannendag’ was. Waarop ze een antwoord
kregen zoals mijn moeder mij op moederdag gaf toen ik haar vroeg wanneer het dan wel ‘kinderdag’
was. Dat vroegen we haar dan ook ieder jaar omdat we leuk vonden klinken en later vertelde zij dan
weer tijdens toepasselijke gelegenheden zoals bij vrienden om te laten zien wat voor grappige kinderen
wij toch waren. De uitslag van de GGD test leverde een nieuw oudhollands spreekwoord op: ‘Al zegt
een zelftest jou van wel, de GGD herziet dat snel!. We waren beiden negatief! Dat kwam goed uit want
onze voedselvoorraad was al aardig aan het slinken. Voor ons geloof in de wetenschap was het beter
geweest wanneer we ook bij de GGD positief hadden getest.
We konden alsnog de afmeldingen voor de Posbank en een aansluitend familiediner terugdraaien en
het recordaantal zonne-uren over ons heen laten stralen. We kregen vooral een indruk van de
stormschade in de weken ervoor. Het bood de kans om wat andere dan de gebruikelijke foto;’s te
maken, wat niet zozeer voor de lopers zelf gold als wel voor de context: http://foto.witschaap.nl/
posbank2022 We zochten de controleposten op die door alle routes zou worden bezocht zodat we de
meeste van de 39 lopers konden vastleggen. Weet jij welke foto bij welke pijl hoort? (niveau D/H 12)
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VAN de bestuurstafel
In 2020 had Dordrecht, de oudste stad van Nederland, 800 jaar stadsrechten. Dit gedenkwaardige
jubileum hadden we toen graag willen vieren met een stadsoriëntatieloop, maar door de reden die
iedereen kent, moesten we het twee jaar uitstellen. Op 27 maart is het echter zover en gaan we onze
plannen alsnog uitvoeren. Onlangs heb ik op een zonnige, muisstille zondagochtend een rondje door
deze stad gelopen om te controleren of de 2 jaar oude kaart nog een beetje klopt. Het was een mooie,
autovrije wandeling langs oude huizen, grachten en hofjes. Ik heb wat foto's gemaakt om een
voorproefje te geven van de sfeer. Men zegt wel "Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt", maar daar
is echt helemaal niets van waar. Oja, gelukkig was er nietveel veranderd aan de kaart.
Helaas moesten we onze om 30 januari geplande wedstrijd annuleren, door onduidelijkheid over
Coronamaatregelen. Gelukkig hebben we dankzij Dirk en Christa inmiddels twee Argus-activiteiten
gehad. De training op de Hallse Hull was een goed begin van de (bijna) lente. Het is interessant om te
zien hoeveel je uit zo'n kleine kaart kan halen. In het najaar willen we weer een Argustraining
organiseren, mogelijk weer op een camping / vakantiepark.
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Ook de traditionele Posbank-OL zit er weer op. Ik ben de tel kwijtgeraakt en weet niet welke editie dit
was. Ik heb echter gehoord, dat het weer vanouds leuk was.
Een onhandige bijkomstigheid van oriëntatielopen is dat je er soms een stukje voor moet reizen.
Gisteren heb ik getankt voor het astronomische bedrag van 2,52 euro voor liter en dan wordt je wat
minder enthousiast van autorijden. Daarom wil ik nogmaals benadrukken dat reiskosten geen
belemmering hoeven te zijn om te komen helpen bij wedstrijden. Als je naar een Argus oriëntatieloop
komt om te helpen en daardoor niet kan meedoen, bijvoorbeeld omdat je posten moet uitzetten of het
wedstrijdsecretariaat tijdens de loop moet bemannen, dan worden je reiskosten vergoed. Je moet het
wel zelf aangeven bij het bestuur als je hiervan gebruik wil maken. We gaan niet zelf achter declaraties
aanmailen. Verder probeert Argus oriëntatielopen voor leden en niet-leden zo betaalbaar mogelijk te
maken door de deelnamekosten laag te houden en niet te verhogen.
Ook deze keer kunnen we weer twee nieuwe leden verwelkomen: Evelyn Velema en Maarten de Vries.
Beiden hebben al enkele oriëntatielopen meegedaan onder de noemer van de Utrechtse Studenten
Survival Vereniging Simius Hircus (ik ben eigenlijk wel benieuwd waar deze ingewikkelde naam
vandaan komt...), dus qua buitensportervaeing zit het ongetwijfeld goed. Nu zijn ze echter ook lid van
Argus. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Hiermee zijn we gegroeid naar 71 leden, een all time record.
Graag willen we iedereen uitnodigen om op 30 maart vanaf 20.00 uur de jaarlijkse Argus ALV bij te
wonen bij Johan thuis op de Wethouder Rebellaan 13 in Barneveld. We willen daarbij graag met jullie
van gedachten wisselen over de koers die we als vereniging de komende jaren gaan varen. Belangrijke
vragen zijn bijvoorbeeld welke wedstrijden en trainingen we komend jaar willen organiseren, hoeveel
activiteiten we met z'n allen willen organiseren en hoe we op lange termijn willen omgaan met onze
kaarten.
Een belangrijk aandachtspunt is de invulling van het Argusbestuur en voorbereidende taken bij
wedstrijden. We hebben de afgelopen tijd diverse mails rondgestuurd waarin we oproepen hebben
gedaan om lid te worden van het Argusbestuur, vooral omdat de vacature van secretaris open staat.
Daarnaast zijn we op zoek naar leden die een actieve rol willen spelen in de voorbereiding van
wedstrijden (toestemming vragen, accommodatie regelen voor CC, banen leggen). De invulling van
deze taken is essentieel om de komende jaren mooie Argusactiviteiten te kunnen blijven organiseren.
Gelukkig is het erg leuk om te doen. Ervaring met oriënteren is geen vereiste, enthousiasme is genoeg.
We horen het graag als je een actieve bijdrage wil leveren.

Werner Halter
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Monica’s corner

O with a view

Een kwestie van volhouden ……
Volhouden. Een term die we de afgelopen
twee jaar maar al te vaak gehoord hebben.
Meer dan ons lief is. Volhouden
(lockdown), stug volhouden
(zorgpersoneel), niet volhouden (scholen
gaan niet dicht), blijven volhouden (horeca
dicht), nog even volhouden (Hugo), nog
lang volhouden (Rutte). Maar gelukkig zijn
er ook positieve associaties bij dat
‘volhouden’.
Enkele maanden geleden werd de 39e
Klompen OL georganiseerd door KOVZ. Een jaarlijks terugkerend, drukbezocht en goed
gewaardeerd fenomeen van die club uit het zuiden met de K van Klompen in hun naam. Niet zo
verwonderlijk want ooit begonnen in de streek van de klompenmakers. Vandaar.
Bij de aankondiging voor deze 39e editie werd ook een lijst met winnaars uit het verleden
gepubliceerd. En als je even achter het gepubliceerde lijstje van de winnaars in de elitereeksen
kijkt in de lijstjes van deelnemers, gaat er een hele wereld van volhouders open. Je ziet namen die
heden ten dage nog steeds de sterren van de hemel lopen: Christa en Dirk , Frans Vos, Ton de
Vaan, Katinka en Kees, Peter Pince van der Aa, Hans Kuijken, etc. etc. Weliswaar lopen deze
kanjers niet meer bij de elites, maar ze lopen nog steeds de sterren van de hemel in het veld van
gewaardeerde veteranen. Is oriëntatielopen ook een kwestie van volhouden?
In België liep eerder dit jaar de eerste H90 ooit in de analen van Oriëntering Vlaanderen. Jozef
Duchesne, van HAMok. In de lijstjes van de Klompen OL kom ik hem pas sinds 1993 tegen, maar
ongetwijfeld is Jozef ook zo’n volhouder. Toch hebben de Belgen dit jaar nog niet gewonnen! Vanaf
1 januari mag NOLB zich gelukkig prijzen met de eerste, nog actieve, H90 ooit. Frans Vos. Een
naam die je vanaf 1983 heel trouw in de lijstjes van de Klompen OL tegenkomt. Frans moet dus al
zo’n 39jaar aan het oriënteren zijn, misschien wel langer. Toch eens vragen aan hem. Helaas liep
Frans in 2021 wat mankementen op, maar – liet hij ons met Kerstmis weten – ‘het gaat wel weer’.
Nu maar hopen dat Frans dit jaar nog minstens één keer aan start en finish verschijnt, want wij
willen ons natuurlijk, ook op dit front, niet laten verslaan door ‘die Belgen’. Volhouden dus, Frans!
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Beetje reclame

Inmiddels hebben al een aantal
Argusleden ingeschreven voor
deze 3 daagse. Vlak voor de
zomervakantie en (relatief) dichtbij.
Geen gedoe in steden, maar wel
weer even wennen aan die
hoogtelijnen om de 5 meter!

Stage 1 : Middle Distance
Départs après 16h. Starts after 4 p.m.
Hasenelle-Mospert (1:10000, 5m)
Barrage de la Vesdre
Stage 2 : Long Distance WRE
La Gileppe Ouest (1/15000 for WRE, 1/10000 for the others)
Barrage de la Gileppe
Stage 3 : Long Distance
La Louveterie (1:10000, 5m)
Barrage de la Gileppe
Dates limites d’inscription et prix :
• Jusqu’au 30 avril 2022: 45 € adulte / 30 € enfant pour les 3 jours
15 € adulte / 10 € enfant pour 1 seule étape
• Entre le 1 mai et le 12 juin 2022 : 55€ adulte / 40€ enfant pour les 3 jours
19 € adulte / 14 € enfant pour 1 seule étape

Lente alert.
Wellicht goed om nog eens het
tekenprotocol door te nemen.
Ons advies zou kunnen zijn
DEET vóór de BEET!
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Van de finish snel naar de kruidcake, dan heb je mogelijk deze windvaan niet gezien. Met behulp van
Google maps valt misschien het adres te achterhalen. (niveau R.van Loon) Onder de goede
antwoorden wordt er weer iets van Tony verloot.

All controls Posbankloop 2022

Volgende ArgusPOST 7 juli 2022.
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