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Tussen Berm en Toog

De afgelopen twee maanden was er op 

orientatiegebied enorm veel te beleven maar de 

eerste plaats van Tristan op de sprintwedstrijd 

van het EYOC was natuurlijk wel de 

allergrootste knaller! Voor de allereerste keer 

klonk de Brabançonne op een dergelijk 0-

kampioenschap! Proficiat Tristan, we hebben er 

die avond in Weris nog flink op geklonken. Wie 

op Routegadget de omlopen heeft bekeken, kon 

duidelijk zien dat hij heel attent was en nog op 

de voorlaatste controlepost met een eigen 

wegkeuze het verschil kon maken!  En op het 

JWOC in Slovakije heb ik met eigen ogen 

kunnen zien hoe scherp Tristan momenteel wel 

loopt. In de kwalificaties van de  Middle 

Distance kwam er aan de kijkpost slechts één 

atleet vanuit een bepaalde richting (gewoonlijk 

geen goed teken…) maar nadien bleek dit wel 

de beste keuze en de A-finale was weer dik 

verdiend!  

“Brugge = beter dan Venetië” stond er op het 

verslag van de V.V.O. Sport- en 

Kaartencommissie en dat is kort en heel 

krachtig erg duidelijk samengevat hoe de atleten 

ter plaatse van het “Brugge-O-Weekend”  

hebben genoten.  Het was inderdaad duidelijk 

dat de vele geleverde inspanningen zeker 

mochten gezien worden. Luc en Martine hebben 

er iets op de kaart gezet waarover ik blijf 

aangesproken worden. Het wordt heel moeilijk 

om in historischer kader te kunnen rondlopen! 

Een dergelijke organisatie is natuurlijk niet 

simpel voor onze club. Ons clubweekend werd 

een werkweekend maar het was wel heel fijn 

om ook met onze hardwerkende Westvlaamse 
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clubkern te mogen samenwerken! Bedankt aan 

iedereen die een handje heeft toegestoken en 

zeker proficiat aan alle deelnemers!

Ook de Driedaagse van België in Weris was 

voor mij van een uitzonderlijk gehalte. Drie 

prachtige terreinen waren knap verkend en 

brachten oriëntatieplezier van de bovenste 

plank. Doordat van het traditionele 

pinksterweekend moest worden afgeweken (het 

Waalse Bos en Groen lag ook hier wat dwars) 

waren er wel te weinig deelnemers maar de 

baanlegging maakte veel goed.  Op die 

hellingen kan volgens mij een World-Cup of een 

MastersWK worden ingericht! Slechts 25 

hammers maakten de verplaatsing. Ik vind geen 

totale einduitslag terug maar van de 

podiumceremonie onthoud ik wel de knappe 

prestatie van onze jongste atlete Anneleen 

Knoops, proficiat! Er gaan er nog heel wat 

volgen volgens mij! 

Onze traditionele zomercross op Den Heuvel 

met Patrick Bleyen kende een heel behoorlijke 

opkomst midden in juli want deze maand bleef 

de gemiddelde O-loper wel wat op zijn honger 

zitten. Augustus wordt natuurlijk beter met de 

Driedaagse van de Kempen en natuurlijk ook 

onze city-O in Leuven. Luc Cloostermans 

brengt bijna op zijn eentje deze tak van onze 

sport tot leven! Ik hoor heel wat positief over de 

Leuvense binnenstad met zijn vele verborgen 

hoekjes. Ik hoop ze dan ook te leren kennen 

eind augustus zodat niet alleen de studenten 

deze stad van binnen en van buiten zullen 

kennen. Ik ben hier weer heel zeker van heel 

wat O-genot en het is een uitgelezen kans om 

snelle benen te kweken in het vooruitzicht van 

de traditionele kampioenschappenmaand. Want 

er komt weer heel wat op ons af, met al 

onmiddellijk de grootste jaarlijkse Belgische 

afspraak op het BK Lang op de zware kaart van 

Wolfsbusch, in het verleden ook al het terrein 

geweest van heel wat loodzware wedstrijden!

Traditioneel zullen ook weer heel wat Hammers 

naar Zweden, Slovenië, Tirol, Kroatië, Tjechië, 

Noorwegen en ik weet niet waar overal trekken. 

Ik ben weer heel benieuwd naar de resultaten. Ik 

merk wel dat de Vlamingen stilaan erg geregeld 

de podiums beginnen te behalen, zelfs in de 

moeilijkste terreinen. En dat maakt het er 

natuurlijk alleen altijd maar plezanter op!

Voordat we aan de kampioenschappen beginnen 

en vooraleer we weer zelf aan zet zijn met de 

Nationale van Luc Bouve (onze Hammer op de 

Olympische Spelen (met dank aan heel wat 

gezamenlijke  O-inzet!!!)) hoop ik wel met 

jullie te kunnen smullen op onze hamok-bbq op 

zaterdag  september maar daarover ongetwijfeld 

wat verder meer!

Nog een prettige zomer!

Luc
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Gaat Komen

Alle inschrijvingen bij Daniëlle!

BK Lang Wolfsbusch

Het hoogtepunt van de bosloper komt er aan op 

zondag 9 september. Dan wordt het Belgisch 

kampioenschap lange afstand gelopen in de 

prachtige bossen van Wolfsbusch.

Verwacht zoals altijd in de Oostkantons mooie 

open bossen, maar kijk toch uit. Het is 

misschien al vergeten omdat er al zo lang geen 

wedstrijd meer is gelopen, maar er staan ook 

heel wat stenen en rotswanden op de kaart.

Inschrijven voor 25 augustus bij Daniëlle.

Nationale 4 Houterenberg

Een week na het BK lang is er onze nationale op 

de kaart van Houterenberg. Op zondag 16 

september is het weer tijd om in de vertrouwde 

bossen daar een lange wedstrijd te lopen.

Houterenberg is een mix van alles. Heuvel en 

vlak, zwaar beloopbaar tot pijlsnel, varens en 

geen varens, put of geen put, pad of geen pad. 

Dat zorgt zeker voor een aangename wedstrijd, 

en nog niet zo ver van huis ook.

Inschrijven voor 2 september bij Daniëlle.

Aflossingen

Na de individuele activiteiten zijn er de 

ploegsporten. Eerst de clubaflossing in 

Brasschaat op het Klein Schietveld op 23 

september, een week later op 30 september is er 

het BK aflossing in het Zoniënwoud.

Er is niks fijners dan een aflossing. Wachten tot 

de ploeggenoot uit het bos komt, vloeken terwijl 

je zelf fouten maakt en er dan achteraf met je 

kompanen om lachen. En dat zowel voorin als 

achterin het veld.

Meer informatie volgt in de Knijptang van 

september, maar schrijf deze data alvast in de 

agenda!
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Knijptangarchief
Elders in deze knijptang vind je wel de 

uitnodiging voor het zomers clubfeest dat de 

laatste jaren chronisch volgt op het winters 

clubfeest in zaal. Badmintonraketten en 

petanqueballen zeker niet vergeten!

In het lokaal van de St. Jorisgilde gaan we ook 

een knijptanghoekje voorzien voor de 

hamokkers die hun archieven willen aanvullen. 

Op dit ogenblik kennen wij 2 hamokkers die 

‘De knijptang’ annaalgewijs hebben 

gearchiveerd. Sinds 1984  sieren aldus al 28 

exemplaren  – goed voor 70 cm 

clubgeschiedenis – hun bibliotheekrekken. Voor 

de clubgenoten die daar ook mee bezig 

zijn/plannen hebben of andere neurotische 

trekjes vertonen bieden we voor de eerste en 

laatste keer onze ‘knijptangstock ‘ aan. 

Exemplaren  die te veel werden gedrukt  als 

promotie, voor toekomstige leden die zich niet 

kwamen aanbieden of per vergissing. Voor hen 

die door nonchalance zoekgeraakte of uit 

frustratie stukgebeten exemplaren willen 

vervangen een éénmalige buitenkans.

-- Knijper

Tuur Cloostermans, eigenaar van het meest 

uitgebreide hamokarchief, mag hier een 

passende trofee in ontvangst nemen voor deze 

onverdroten ijver.

Hamwerk

Regionale Den Heuvel

Als wij op 15 juli 's morgens naar de wedstrijd 

reden, zagen wij het al: het wordt groots 

vandaag. Op de infopanelen van de Stad 

Lommel in het groot: “vandaag oriëntatieloop in 

Lommel-Kolonie”.

Patrick Bleyen mocht zich in zijn Lommel 

uitleven op de kaart van Den Heuvel. Op het 

eerste zicht ziet het er simpel uit. Bedrieglijk 

simpel, want het is zwaar lopen. Elke stap kost 

kracht voor twee. Dan groeit de foutenlast snel 

aan, zeker als de omlopen zo gelegd worden dat 

de technische heidezone volgt op zo'n zwaar 

loopstuk.

Met een dikke 200 deelnemers was de opkomst 

meer dan OK voor in de zomer en met 40 

hamoklopers en nog een aantal helpers, was 

onze club goed vertegenwoordigd.

Stadsoriëntatie Leuven

Luc Cloostermans toverde al de wedstrijden in 

Brugge uit zijn hoed. Nu doet hij dat net iets 

bescheidener van opzet over in Leuven. Geen 

sprints meer, maar één echte stadsoriëntatie.

Was uw oriëntatiegevoel in het verleden al eens 

van slag op de oude markt, neem dan nu 

weerwraak. Leer plekjes kennen waar u als 

student van droomde om ze te weten zijn.

Afspraak op 26 augustus in het autovrije 

Leuven.
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Varia

Hamse toekomst

Onze nieuwe aanwinst heet 'Tine' en "het is een 

vrouwtje", dat wisten de “trotse ouders Marc 

Mertens, Els Smits en grote zus Evy te melden.”

In Memoriam

Jean-Camille Parée - hij overleed op 16 juni 

2012 op 75 jarige leeftijd.

Hij is de vader van Sophie Parée, schoonvader 

van Steffen Knoops en grootvader van Dimitry, 

Thomas en Anneleen Knoops.

Rechtzetting BK Sprint in Thuin

Luc Cloostermans werd 3e in zijn reeks. Wij 

hadden hem als vierde gerangschikt, maar zijn 

reeks werd gewonnen door Adrie van Opstal en 

dat is nog altijd één van onze noorderburen. Die 

telt dus niet mee en Luc is dus nu de trotse 

eigenaar van een bronzen medaille.

Driedaagse van België

TisWERISgoedgeweest

30 juni – 1 en 2 juli 2012 – Wéris 

(Hermathenae)

Goud

Gunther Deferme (H40)

Georges Deferme (H65)

Jean Ooms (H70)

Zilver

Greet Oeyen (DE)

Anneleen Knoops (D-10)

Brons

Nancy Wenderickx (D21)

Daniëlle Nolens (D65)

Luc Melis (H45)

Met een driedaagse van België kalendert men 

niet ongestraft. Maandag 2 juni is voor velen 

nog een werkdag, de gepriviligeerde O-Belg 

vertrekt zo vlug mogelijk naar zonniger oorden 

en als de diehardse veteranen dan nog eens 

verleid worden door een WMOC in het naburige 

Duitsland resulteert dat op het eerste weekend 

van de vakantie in een kleiner deelnemersveld. 

Nu kan men met 500 deelnemers uiteraard nog 

altijd elke VVO club-met-een-driedaagse 

blijmaken, maar verleidelijke oriëntatieoorden 

zoals onze Ardennen verdienen meer. Vooral 

omdat het wedstrijdcentrum in Wéris niet ver 

verwijderd  lag van Durbuy, toch een toeristisch 

begrip in die contreien.

Nochtans had Hermathenae, de Spa-club van 

voorzitter  Bernard Piqueray en Helga-adept  

van het eerste uur Robert Marique op geen 

inspanning gekeken.  Het wedstrijdcentrum dat 

tevens 3 dagen de esplanade van de aankomsten 

was – een hoogst benijdenswaardige formule – 
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lag er uitermate comfortabel bij te blinken. 

Parking, grote kantinetent, drank, voedsel, 

kinderopvang, kinder-O, clubtenten, toiletten, 

aankomstzone, secretariaat, shopping  en dies 

meer lagen allen binnen handbereik terwijl 

tijdens de wedstrijden een erg anekdotische 

meertalige microreportage de gemoedelijkheid 

ondersteunde. Dat er de tweede dag meer 

kilometer naar de start  moest worden 

gewandeld dan  wedstrijdkilometers (van de 

middle distance!) gelopen kon men de 

organisatie ook niet kwalijk nemen want dit 

euvel werd opgelost met een goed 

functionerende buspendel. Liep men op kaart 

‘Nallogne’ nog op een bij wijlen steile  

rotsachtige flank dan was het op ‘Col du 

Rideux’ flaneren door de Ardense bossen op zijn 

mooist. Jammer dus dat slechts een 25-tal 

Hamokkers – de helft kampeerders - van deze 

O-service hebben genoten. Zeker als je weet dat 

de organisatoren  kosten noch moeite hadden 

gespaard om op de 2de dag te zorgen voor een 

buitengewone animatiestunt: de eerste rit van de 

Ronde van Frankrijk werd op hun aanvraag door 

Val d’Aisne geleid en daarmee was voorzitter 

Luc Melis en de zijnen – strategisch opgesteld 

aan de voet van de laatste helling – weer in 

beeld geweest.

Georges Deferme, abonnee

Jean Ooms, Gunther en jawel ook Georges 

Deferme kunnen weer eens een nationale 

driedaagse op hun rijkgevulde palmares 

bijschrijven. Op enkele verdwaalde 

Nederlanders na moesten ze daarbij niet veel 

internationale concurrentie bezweren. De 

voorsprong was verbluffend comfortabel.

Jean Ooms, sterk!

Greet Oeyen zat geplet tussen haar toekomstige 

WOC-genoten. Miek Fabré bleek outstanding 

en greep de overwinning met ruim 20’ 

voorsprong terwijl Kim Geypen de eerste dag 

ruim een kwartier verloor op Greet, de 2de dag 

weliswaar nog een heropstanding deed, maar de 

derde dag (teleurgesteld? werk?...) niet meer 

startte.  Zilver voor Greet, netjes voor Aline 

Hermans.

Nancy Wenderickx maakte de Deferme-dans op 

het podium compleet door een knappe 3de 

plaats bij D21 - temidden van het jonge grut dus 

– op te eisen.

Anneleen Knoops (2de D-10) toonde aan 

broertjes Dimitry (NCL H14) en Thomas (7de 

H12) , papa Steffen (14de H40) en mama 

Sophie (10de D35) netjes hoe het moest: 

voorzichtig beginnen (7de), vertrouwen 

opbouwen en sterk eindigen (in het spoor van 

winnares Kato Keuppens)
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Reikhalzend keek ook Klaas Mellebeek naar het 

eerste internationale succes: sterk begonnen met 

een tweede plaats en de tweede dag 

geconsolideerd. De derde dag een zucht van 

opluchting  na een meer dan bevredigende rit  

op de ‘Col’ totdat dat verwenste ‘NCL’ op het 

papiertje verscheen. Op het einde van de 

wedstrijd stommelings een poepgemakkelijke 

verbindingspost (op één lijn tussen de vorige en 

volgende!) vergeten te prikken en weg was de 

overwinning terwijl de harde oriëntatieles nog 

lang nazinderde. Terwijl Ariane  Decramer op 

de tweede dag kwam aantonen dat een kersvers 

huwelijk met een Dries van der Kleij helemaal 

niet desastreus is voor de conditie door de DB-

categorie te komen winnen toonde Thomas van 

der Kleij de laatste dag weer eens hoe goed hij 

eigenlijk is door elitewinnaar Sergey Fedatsenka 

(Trol) minuuuuten aan zijn broek te lappen.

-- Knijper

EYOC/JWOC/WOC

Bloemen voor Bloemen!

Frankrijk of Slovakije, maar niet uit. Sprinten is 

sprinten en wie sprinten zegt denkt 

tegenwoordig aan Tristan. De eerste Belg die op 

een internationaal kampioenschap zoiets kon 

presteren. Won de sprint op EYOC in de 

Corrèze in Frankrijk. EYOC is het Europees 

kampioenschap voor beloften, leeftijden -16 en 

-18, van 29 juni tot 2 juli. 96 deelnemers en daar 

kan er maar één de beste van zijn, en dat was 

hij.

Tristan steekt niet onder stoelen of banken dat 

hij van de sprintwedstrijden zijn doel maakt. 

Dat is waar we als Belgen het minste 

achterstand op de verzamelde concurrentie op 

hebben en waar Luc Cloostermans aan de 

lopende band kaartjes maakt als trainingsterrein. 

Met resultaat. 5 seconden was de voorsprong op 

de eerste belager, de Rus Polyakov. De Pool 

Wolowczyk volgde als derde op 7 seconden. Die 

voorsprong kwam er pas op het einde van de 

wedstrijd. Automatismen en training zijn het 

enige om de vermoeidheid tegen te gaan en 

beide waren aanwezig.

Maar een week later kwam zijn tweede doel van 

de zomer er al aan. JWOC, het 

wereldkampioenschap voor junioren, -18 en -20. 

In Slovakije werd hij zo maar even 12e op de 

sprint. 176 deelnemers! Beste van zijn 

geboortejaar en dus alle kansen om nog beter te 

doen de volgende jaren.

Ook in het bos liep het goed. Op EYOC 22e op 

de lange afstand. Op JWOC 44e op de 

middenafstand (en de drankpost vergeten op de 

lang). Kwam op EYOC als 6e binnen tijdens de 

aflossing. Op JWOC herhaalde hij dat kunstje 

door 7e binnen te komen.

Verder in juli was er ook het WK oriëntatielopen 

in Zwitserland. Hier was één Hamse 

afgevaardigde en dat was Greet Oeyen. Greet 

heeft al jaren hetzelfde probleem. Een paar 

seconden te lang lopen om in de finale terecht te 

komen. Twee jaar geleden in Noorwegen lukte 

het dan wel. Daarna kwam zoon Kobe en dit 

jaar was de volgende kans.

Op de kwalificatie van de lange afstand was het 

weer prijs. 17e, 16 gingen er door. Bij de middle 

was het iets minder, 22e in haar reeks.

Maar er is nog hoop. Op het podium van de lang 

was de gemiddelde leeftijd 33!

8

Bloemen tussen de clubgenoten



DE KNIJPTANG Augustus 2012

Kainuu Orienteering Week

Finland voor beginners...

U merkte ongetwijfeld dat er begin juli geen 

knijptang in de brievenbus viel. De reden 

daarvoor is dat die van juni al laat was en dat er 

daardoor weinig te schrijven viel. Kwam dan 

nog eens bij dat een groot deel van de redactie 

niet in het land was en de beslissing om dan 

maar een zomereditie in augustus uit te geven 

was snel gemaakt.

Uw dienaar begon zijn vakantie in Finland, 

waar hij nog nooit gelopen had. Samen met 

Benjamin Anciaux liepen wij de Kainuu 

Orienteering Week mee. Dat is de derdegrootste 

wedstrijd in Finland, na de Jukola-aflossing 

(15000 deelnemers) en de vijfdaagse FIN5 

(5000). Hier ging het er iets bescheidener aan 

toe met zo'n 3500 lopers, maar voor de winnaars 

in dames en heren elite was er nog altijd een 

prijs van 1600 euro te winnen. Om één of 

andere duistere reden vonden de organisatoren 

dat wij bij de beste 70 deelnemers van het veld 

waren en wij mochten dus ook meelopen voor 

de prijzen.

Nu zijn er wel belangrijker dingen dan 

prijzengeld. De kaarten komen op de eerste 

plaats. Het beloofde een oriëntatieparadijs te 

worden. Perfect beloopbaar bos en klein reliëf. 

Bijna ons thuisterrein dus.

De wedstrijden werden vlak bij de hoofdstad 

van de regio Kainuu gelopen, Kajaani. Dat ligt 

ergens midden in Finland, maar heeft wel een 

luchthaven. Dagelijkse vluchten vanuit Estland, 

Tallinn, landen er om 1u 's nachts. Dat was 

direct aanpassen. Nog licht! Wij hadden vervoer 

van de luchthaven naar ons verblijf in een 

appartement aan het wedstrijdcentrum. Dat 

vervoer was pas enkele uren eerder geregeld. 

Vanuit Tallinn gebeld om te vragen wanneer wij 

het verblijf binnen mochten. “Wanneer ge wilt, 

wanneer komt ge?” 'Vannacht om 2u met de 

vlieger' “Van waar vliegt ge?” 'Tallinn' “Dan 

kom ik jullie ophalen want onze speaker zit ook 

op dat vliegtuig”.

De volgende dag was er trainingstijd. Op het 

wedstrijdcentrum maar een trainingskaartje 

gekocht, wel niet relevant voor de wedstrijden, 

want veel rotsachtiger terrein, maar tussen de 

langlaufpistes, wandelpaadjes en onder de 

schans was het goed trainen.

9
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Op ons appartement ondertussen ook kennis 

gemaakt met de andere inwoners. De speaker 

kenden we al. De volgende was de Technical 

Advisor van het evenement. Op het eerste zicht 

een stugge Fin, maar dat bleek allemaal wel mee 

te vallen. De gokverslaving van de Fin in het 

algemeen deed het ijs breken. In de supermarkt 

is er daar een aparte afdeling gokmachines, waar 

er vanaf 9u 's morgens ladderzatte Finnen hun 

geld opdoen. Wij vertelden dat en hij lachte met 

zoveel onnozelheid. Hij deed daar niet aan mee. 

Gokte op de paarden. Mocht dat van zijn vrouw 

maar eens per week, maar hier was die er niet 

bij en dus was het elke avond prijs. Speciale 

kranten werden gekocht, teletekst gaf de al 

gedane pronostieken en dan was het duimen bij 

de wedstrijd 's avonds op TV. Dat viel altijd 

tegen. Altijd 'surprizes'.

Al dat gokken kon gebeuren dankzij Anciaux en 

uw dienaar. Hadden gelezen dat er een keuken 

was. Was er ook, maar geen potten, pannen of 

zelfs maar bestek. De vriendelijkheid van de 

Finse organisatie nog maar eens beproefd en 

zonder veel te moeten zagen hadden wij snel 

twee zakken vol met het allerbelangrijkste 

keukengerief. Restjes, meestal resten, werden 

op eigen risico verdeeld over de andere 

bewoners.

Maar goed, er werd ook wedstrijd gelopen. Wij 

schreven hierboven dat het net thuis leek. Dat 

viel ferm tegen. 5 meter hoogtelijnen zijn hier 

effectief 5 meter. Dat maakte wegkeuzes opeens 

veel belangrijker dan bij ons en dus viel de 

eerste wedstrijd nogal tegen. 55e en 57e op 23 

en 24 minuten respectievelijk van de winnaar 

Jani Lakanen.

Dat moest beter en dus werd er de dag erna, 

rustdag, flink getraind. 2 doorgedreven 

trainingen op onze trainingskaart. Speciale 

aandacht voor het eten, maar wel zoals alle 

nachten er voor slecht slapen, vuilniszakken en 

andere geïmproviseerde gordijnen voor de 

ruiten gehangen, want rolluiken kennen ze daar 

niet.

Dag 2 was nog rampzaliger. Uw dienaar 58e op 

24 minuten, na 6 (weliswaar in prachtig terrein 

gelegen) posten compleet stilgevallen. Dan 

hebben we het nog niet over Benjamin. Voet 

omgeslagen en dus noodgedwongen moeten 

stoppen.

De algemene sfeer en motivatie dus naar een 

dieptepunt. De tweede rustdag dan maar echt 

rusten, op een herstelloopje van een dik half uur 

voor uw dienaar na.

Dat had effect, want dag 3, een middenafstand 

was al beter. 43e op maar 6 minuten. Daar 

konden wij mee leven, het was nu eenmaal de 

Finse top, die wat breder is dan de onze, die 

meeliep. Anciaux ook tevreden, kunnen uitlopen 

op de al wat betere voet. Wel alletwee uit de 

jachtstart, 45 minuten in totaal en dus een erg 

late en dus ook warme starttijd de laatste dag. 

Maar rustig gestart dus, en met volle teugen 

genoten van de bossen en mossen 

(wit=spekglad). Dat gaf in totaal een 50e plaats. 

Daarna nog een paar dagen wat verderop in 

Vuokatti waar volgende jaar het WK gelopen 

zal worden getraind en dan terug naar huis, om 

met Finse vorm te vliegen op Patrick zijn 

wedstrijd op Den Heuvel.

Wonderschone bossen, goed weer, vriendelijke 

mensen, meer moet dat niet zijn.
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Limburgse Sportvrijwilliger

Mailstorm eindelijk verklaard!

De laatste weken keeg ik regelmatig de vraag 

hoe de wedstrijd “Limburgse sportvrijwilliger” 

afgelopen is. Hieronder volgt het verhaal.

Maarten (sportpromotor van de gemeente 

Leopoldsburg) had me voor deze wedstrijd 

ingeschreven bij het “Belang van Limburg”. Er 

waren drie onderdelen, eerst moest je 

kandidatuur door een jury goedgekeurd worden, 

daarna werd er een online stemming gedaan en 

als laatste zou een vakjury de uiteindelijke 

winnaar kiezen. In totaal waren er drie prijzen 

die meer dan de moeite waard waren : de 

winnaar mocht met partner de 

openingsceremonie van de Olympische Spelen 

in Londen bijwonen inclusief overnachting, de 

tweede kreeg een dagticket (2 personen) voor 

het bijwonen van een sportwedstrijd op de OS 

en de derde kon begin september één dag naar 

de Paralympics gaan kijken.

Per gemeente werd er door de jury maar één 

persoon geselecteerd en zo startten we met 34 

personen om de zo begeerde titel in de wacht te 

slepen. Er kon 12 dagen gestemd worden. 

Iedereen schreef familie, sport-, facebook- en 

andere vrienden aan. Ik had het geluk dat ik in 

veel sport- en cultuurverenigingen actief ben en 

zo veel volk ken, maar toch kreeg ik ook nog 

veel hulp van de overkoepelende organisaties 

van oriëntatie en basketbal en onze gemeente 

die iedereen opriepen om voor me te stemmen.

In het begin wisselde de top drie regelmatig 

maar ik bleef wel telkens één van deze drie. 

Vanaf donderdag kwam ik aan de leiding, maar 

de strijd met de nummer 2 (Jimmy Mebis uit 

Zutendaal) bleef hard. Nummer 3 stond toen al 

op een achterstand van een kleine 300 stemmen.

 Ik zocht toch nog enkele ideeën om stemmen 

binnen te halen. Zo ging ik op zaterdag naar de 

wekelijkse markt  in Leopoldsburg (wat meer 

dan 20 jaar geleden was) om te flyeren en werd 

de middenstand en horeca van Leopoldsburg 

ingeschakeld. Zondagmiddag (stemdag 11) zag 

het er goed uit : ik (2.297) bijna 200 stemmen 

voor op nummer 2 (Jimmy Mebis – 2.114) en 

meer dan 300 stemmen op nummer 3 (Leon 

Vanhulsel - 1.947). Ik dacht dat ik stilaan op 

mijn lauweren kon leven want zo’n voorsprong 

had ik nog nooit gehad, maar daar dacht onze 

Lommelse tegenstander (Leon Vanhulsel) 

anders over.

In Lommel was het die zondag “Beeldig 

Lommel” waar naar het schijnt een kleine 

50.000 mensen aanwezig waren en onze 

Lommelaar had daar gretig gebruik van 

gemaakt om de nodige publiciteit te maken. 

Tegen zondagavond had hij zich op de 2e plaats 

genesteld en was tot op 140 stemmen van me 

genaderd (2.402 tegen 2.256). Daar waar we 

zondagmiddag nog van een rustige maandag 

spraken, werd zondagavond ineens duidelijk dat 

als ik de eerste plaats wou behalen ik op 

maandag meer dan mijn best zou moeten doen 

om nog een hele hoop stemmen binnen te halen. 

Gelukkig kwam ik ’s morgens onze 

burgemeester tegen (die via de gemeentelijke 

website en mail al een deel steun gegeven had) 

en vroeg hij hoe ik er voor stond. Toen ik hem 

het verhaal van zondag uitlegde, moest ik 

onmiddellijk naar het gemeentehuis gaan en zou 

de gemeente mij 200 % helpen. In het 

gemeentehuis werden affiches voor mij 

11

Sportvrijwilliger Luc Bouve in volle actie



DE KNIJPTANG Augustus 2012

opgehangen en iedereen die aan een 

gemeentelijke balie verscheen kreeg een kaartje 

mee met de gegevens hoe men voor mij moest 

stemmen.

Toen ik in de voormiddag terug thuis kwam was 

Leon Vanhulsel over mij naar de eerste plaats 

geklommen (2.500 tegen 2.522). Het werd vanaf 

toen tot middernacht (afsluiten van de 

stemronde) een gekkenhuis. Familie, vrienden, 

sportmakkers, oud-werkcollega’s en zelfs 

mensen die ik helemaal niet kende sprongen in 

de bres om mee op zoek te gaan naar stemmen. 

Zo werd aan het personeel van verschillende 

grote fabrieken die ver buiten Leopoldsburg 

liggen gevraagd om voor me te stemmen (o.a. 

Daf Trucks, Center Parcs, Gijbels, Cools, enz.). 

Houthandel Verellen en Bouwmaterialen 

Mallants mailden naar al hun leveranciers en 

klanten om voor me te stemmen. Om 17 u stond 

ik bijna 100 stemmen achter op onze Lommelse 

vriend (2.957 tegen 3.043). Iedereen die voor 

me gestemd had was geïnteresseerd wat het 

eindresultaat zou zijn en zo zaten we vanaf 19 u 

tot middernacht met meer dan 100 personen te 

chatten en te faceboken om stemmen bijeen te 

sprokkelen om zo mijn achterstand goed te 

maken. Vriend(inn)en die momenteel in 

Broocklyn, Thailand, Spanje, Boedapest en de 

Caraïben wonen, gingen op zoek naar stemmen 

in hun regio’s. Een vriendin die voor de 

Salvatoriaanse missiehulp werkt, contacteerde 

Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Zo kreeg ik ook 

stemmen van uit Equador, Mozambique, Kenia, 

Guatemala, enz. Via een neefje werd er op 

twitter zelfs een oproep gedaan door twee 

spelers van Club Brugge om voor me te 

stemmen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat 

mijn oriëntatievrienden maandag tot het uiterste 

gingen. Eerst werd er via “de laatste post” een 

oproep gedaan om voor me te stemmen maar 

het bleef hier niet bij. Ik kan me niet meer 

herinneren welke oriëntatiesites er allemaal 

gebruikt zijn maar vanuit gans Scandinavië, 

Slovenië, Zwitserland, Italië, Nederland, 

Engeland, zelfs Australië en Indonesië werd er 

gestemd. Maar het verschil bleef tot 22 u altijd 

rond de 50 stemmen;  we dachten zelfs dat er 

trukjes bij de tegenpartij gebruikt werden. Het 

was alsof facebook toen maar één ding kende, 

nl. “Stem Luc Bouve naar de Olympische 

spelen”. De laatste uren kwamen er nog meer 

personen die voor me gestemd hadden op 

facebook om te kijken wat het eindresultaat zou 

zijn. Hierdoor konden we via hen nog heel wat 

extra stemmen binnenhalen en kwamen we om 

22.45 u gelijk te staan (3.742 stemmen). Plots 

kregen we weer de bovenhand (om 23.00 u : 

3.809 tegen 3.773) en met nog één uur te gaan 

voor de stemronde afgesloten zou worden was  

de spanning te snijden. Er moesten nog altijd 

stemmen binnen komen om de eerste plaat te 

behouden en het laatste uur duurde wel een 

eeuwigheid. Gelukkig sloten we om 

middernacht af met een kleine voorsprong 

(3.957 tegen 3.899).

Om te bewijzen dat het er op maandag echt tot 

het uiterste gegaan werd om stemmen binnen te 

halen geef ik volgende cijfers even mee : tot die 

bewuste maandagmorgen had ik 2.405 stemmen 

(een gemiddeld van ongeveer 200 stemmen per 

dag), van dan tot middernacht kreeg ik meer dan 

1.500 stemmen binnen (gemiddeld 100 per uur). 

Daar had ik zelfs in mijn stoutste dromen nooit 

verwacht. Tot onze verbazing bleven er zelfs na 

00.00 u nog stemmen bijkomen en onze 

Lommelaar deed zelfs ’s nachts nog eens haasje 

over. Achteraf hebben we toch van de 

organisatie vernomen dat om middernacht alles 

officieel afgesloten was. Ik had dus de meeste 

stemmen binnengehaald. Nu was het nog 

wachten op het verdikt van de vakjury.

Men had een beresterke motivatie (zonder ook 

maar één ding te liegen) voor me binnen 

gestuurd en dit in tegenstelling tot de andere 

kandidaten. Volgens mij kon het dus daar ook 

niet verkeerd gaan. Enkele dagen later kwam 

mijn resultaat via mail binnen : 2e plaats. Eerst 

was ik wat ontgoocheld want ik had de meeste 

stemmen verzameld en had de beste motivatie 

maar toch had ik naast de titel “Limburgse 

sportvrijwilliger’ gegrepen. Maar met een jury 

achteraf is alles toch nog zo beïnvloedbaar en al 

vlug relativeerde ik alles. Ik wist dat er een hele 

groep echte vrienden waren die me gesteund 

hadden en die me vooral veel schouderklopjes 

gegeven hebben voor mijn verdienste als 

sportvrijwilliger. Dit betekende voor mij veel 
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meer dan al de prijzen die er te rapen vielen (al 

moet ik bekennen dat ik die ook wel graag 

wilde). Ik kan het niet dikwijls genoeg 

herhalen : een dikke merci voor jullie steun. Dit 

geeft me niet alleen een goed gevoel voor wat ik 

al gedaan heb voor de sport, maar is ook een 

stimulans om nog heel wat jaren me in te zetten 

voor de sport in het algemeen.

Mijn 2e prijs geeft dus recht op een dagtrip voor 

mij (samen met mijn vrouwtje Petra) naar de 

Olympische Spelen (atletiek) op 3 augustus 

inclusief heen- en terugreis. Dit is zeker zo’n 

mooie prijs als naar de openingsceremonie 

(show, opmarcheren van de atleten, enkele 

speeches en muzikale optredens) te gaan kijken 

want wij kunnen echt van de Olympische sport 

genieten. We zien nu ook twee Belgen aan het 

werk (Sarah Aerts - zevenkamp en Svetlana 

Bolshakova – hinkstapspringen). Het verslag 

van onze reis krijg je in het volgend clubblaadje. 

-- Luc Bouve

Op TV

Pascalcrack!

Het is niet alledaags om op meerwaardezender 

‘canvas’ met warme woorden over 

oriëntatielopen te  horen spreken. Dat dit 

fenomeen zich aan onze ogen ontrolde tijdens 

een uitzending van ‘Canvascrack’ (26 juli 2012) 

was minder verrassend want natuurlijk zijn 

oriëntatielopers intelligente wezens die hun 

kennis wel eens  competitief  willen toetsen aan 

het kruim van de Vlaamse kwisser.

Pascal Mylle zat daar erg bescheiden volledig 

zichzelve te wezen tegenover de regerende 

‘crack’ en Herman van Molle, klaar om vijf 

vragen op hem af te vuren.

Pascal Mylle, de enige echte  

kinderomlopencrack

Over Zwevezele, Herzele en Dadizele (wat was 

de vraag eigenlijk?) tastte Pascal in het duister. 

De crack ook maar hij volgde niet. Pascal 0-1 

achter. Dat de eerste ‘M’ van de MMM-musea in 

Zuid-Tirol de M van Messner Reinhold,  ’s 

werelds meest fabuleuze bergbeklimmer, was, 

was een kolfje naar de hand van Pascal. De crack 

volgde. Aan de hand van een duimspijker-logo 

wist Pascal, de oriëntatieloper, een wandelroute 

in Diksmuide te lokaliseren. De crack volgde. 

Vooralsnog drie vragen die aan het leven van een 

om zich heen kijkende oriëntatieloper konden 

gesteld worden. Vreemder was de vraag met 

welk woord een welgevormde, sterk 

geprononceerde (Afrikaanse) vrouwelijke poep 

werd omschreven. Ook hier bleek Pascal een 

beslagen kenner: Badonkadonk was het juiste 

antwoord en de crack volgde weer. 3 – 4 was de 

stand en de laatste vraag zat er aan te komen en 

een ex-aequo zat er nog in. Een vlag met een 

klauwende leeuw en diagonale rode streep erover 

linkte Pascal aan de de provincie Luik. De crack 

volgde en wist dus ook niet dat het de provincie 

Namen moest zijn. 3 – 4 voor de crack en de 

crack ging door en Pascal moest naar huis.

Een bijzonder gesmaakt optreden van 

polyvalente Pascal maar erg jammer voor TV-

kijkend Vlaaneren die zoveel in de Pascalschuif 

liggende bloemlezingen over het 

‘Oriëntatielopen’ zal moeten missen!

-- Knijper
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Zaterdag 1 september 2012

Hamoks

Zomerfeestje

  
zaal

St. Jorisgilde
Valentijnstraat

(pijlen wijzen de weg)

met
Barbecue à la volonté

voor de hongerigen onder ons
   

met
een tornooitje

petanque/badminton
voor de competitiebeesten onder ons

met
drank ad libitum

voor de dorstigen onder ons

met
huldeblijken

voor de kampioenen onder ons

met
een gouden balise

voor het werkpaard onder ons

In de voormiddag kan je  misschien nog een MTB-O’tje plegen (zie 
kalender), een organisatie van Trol, en vanaf 13 u ontvangen wij u – zoals 

gebruikelijk – met de nodige zorg.

Graag je deelname melden (voor 10 euro moet je het niet laten) aan deze 
persoon

Joseph.thys@pandora.be
    *

 (of een ander beschikbaar bestuurslid)

mailto:Joseph.thys@pandora.be
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