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Tussen Berm en Toog

Na twee zware maanden september en oktober 
was het bijna een verademing om eindelijk nog 
eens een ‘rustigere O-maand’ te kunnen beleven.

Ik weet dat heel wat Hammers naar de start van 
ons regionale seizoen uitkeken. Het gewone 
zondagse lopen dicht bij onze thuisgemeente 
spreekt ons zeker ook erg aan. Het moet duidelijk 
niet altijd het zware werk van nationale’s en BK’s 
zijn om ten volle van onze sport te kunnen 
genieten. 

Wij beten de spits af van de nachtcrossen in ons 
eigen clublokaal aan de Warande in Oostham. 
Bart Mellebeek legde er de omlopen op onze 
aloude kaart van Gerhees en kon 50 nachtlopers 
het bos in sturen. Iets te weinig misschien maar de 
concurrentie van een Driedaagse in het 

Zoniënwoud was natuurlijk zwaar. De kaart van 
Gerhees is wat gedateerd geraakt maar ze zal het 
komende voorjaar wel aan een grondige nieuwe 
verkenning toe zijn zodat we in de toekomst 
opnieuw wat meer in onze thuisgemeente kunnen 
oriënteren. De steun die we deze maand weer 
kregen van de gemeente Ham mag gerust op onze 
erg grote waardering rekenen! 

Naast Gerhees zijn er in Ham natuurlijk ook nog 
O-kaarten in Geneberg en de Kepkensberg te 
herzien. Wie zijn heeft in aangenaam 
herverkenningswerk  mag het zeker aan één van 
ons laten weten. De nodige hulp en uitleg zal je 
zeker krijgen en de voldoening achteraf is altijd 
groot.

Traditioneel liepen de militairen ook nog de 
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jaarlijkse cross op de kaart van Zonhoven. 
Baanlegger Tuur mocht er weer erg veel lopers 
ontvangen! Dit terrein heeft de Limburgse 
provinciecommandant kolonel Roger Hoekx voor 
het oriëntatielopen kunnen redden na overleg met 
het Agentschap Natuur en Bos. We zijn daar zeer 
dankbaar voor en hopen er één van de jaren ook 
opnieuw  een zondagse cross te kunnen inrichten. 
Het blijft daar altijd de kaart en het terrein van het 
allereerste Belgische Klassieke kampioenschap 
1993 dat onze toen nog “Ham oriëntatieklub” 
heeft georganiseerd. Toen nog de enige 
individuele Belgische titel die jaarlijks kon 
behaald worden!! 

Van onze cross in Hengelhoef heb ik momenteel 
nog geen nieuws maar het weer van baanleggers 
Johan Maes en Henri Van Briel is zeker beter 
geweest dan de twee voorbije jaren...

In december kunnen we rustig verder genieten 
van de regionale kalender en onze Trol-vrienden 
schotelen ons zelf een nieuwe kaart voor op en 
rond het ‘Giels Bos’! Na Brustem, Sint-Truiden, 
de sprintkaart van Ham, De Meerminnen en 
Heeserbergen zal dit al het zesde nieuwe terrein 
zijn waarop we dit jaar mogen lopen en dat is in 
tijden waar soms gezegd wordt dat ‘alles’ reeds 
getekend is altijd een aangename vaststelling. Al 
zullen op de hamokkalender van 2012 ook nog 
een paar mooie nieuwkomers staan maar dat is 
voor volgende maand natuurlijk. 

Onze eigen hamokcross in december wordt zeker 
en vast de zwaarste organisatie van deze maand... 
Onze Sylvestercross is opnieuw het ‘World 
Ranking Event’ van de Vijfdaagse. Baanlegger 
Gunther Deferme is er al geruime tijd mee bezig 
en hij kent na zijn clubkampioenschapservaringen 
in januari dit terrein natuurlijk als zijn broekzak! 
Ik ben ervan overtuigd dat het verrassende terrein 
(remember het venijnige staartspel toen...) heel 
knap gaat benut worden. Hopelijk met heel wat 
minder sneeuw dan vorig jaar ... Jullie hulp 
kunnen we daar altijd op alle fronten gebruiken en 
zal er vermoedelijk wel gevraagd worden.

Waarna we al onmiddellijk kunnen uitkijken naar 
het parcours dat Martin Beckers ons zal 
voorschotelen op ‘zijn’ clubkampioenschapscross 
van zaterdag 7 januari!!  Verzamelen en 
nieuwjaarswensen vanaf 12.30 uur in de sporthal 
van Opglabbeek-centrum. Ik ben alvast heel 
benieuwd! 

Het laatste weekend van de maand mountainbiken 
we nog voor de medailles in de grote omgeving 
van Hulsen. Ik heb gemerkt dat een aantal 
kleppers op de fiets uit die streek bij hamok zijn 
aangesloten dit jaar, Jef Weckx won zelfs al direct 
zijn tweede mtb-cross! Dat belooft, zoiets is er 
zeker weinigen gegeven! De mtb-crossen dit jaar 
telden minder deelnemers dan vorig jaar. Ik 
vermoed dat dit ook komt door het te kleine 
aanbod aan mtb-crossen dit jaar. Een degelijk 
uitgebouwde fietskalender is zeker nodig en wij 
zijn er binnen het clubbestuur dan ook mee bezig. 
Een mtb-kaart vergt minder voorbereidend werk 
dan een gewone iof-kaart, onze eigen verkenners 
en herverkenners zijn natuurlijk vooral met deze 
looppkaarten bezig. Daarom... wie zin heeft om 
hiervoor een nuttige bijdrage te leveren... laat 
maar weten, je hulp wordt altijd in dank 
aanvaard!!

December is traditioneel natuurlijk ook weer de 
maand waarin de jaarlijkse ledengelden moeten 
betaald worden. Je leest hierover zeker meer op 
een andere bladzijde maar de prijzen hebben we 
nog steeds op hetzelfde lage peil van de voorbije 
jaren kunnen behouden!

En wie altijd ‘de knijptang’ aan zijn pc leest en 
toch nooit de papieren versie van ons clubblad 
doorbladert mag dat ook laten weten aan de 
interne secretaris  fernand.scheelen@telenet.be . 
Zowel onze clubkas als zijn milieuafdruk zal er 
beter van worden!

Tot op de Sylvester!

Luc
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Clubkampioenschap
Het jaar is pas begonnen, of het belangrijkste 
evenement van het jaar komt er al aan. Op 
zaterdag 7 januari wordt al beslist wie een heel 
jaar de titel van clubkampioen mag voeren.

De omlopen zijn aan ieders niveau aangepast. De 
anciens krijgen, Martin kennende, iets 
aartsmoeilijks voorgeschoteld, de anderen iets 
waar toch voldoende uitdaging in zit, maar met 
als motto “het moet plezant blijven”.

De kaart van Opglabbeek leent zich natuurlijk 
voor dit soort evenementen en de afwezigen 
hebben dus zeker ongelijk.

Baanlegger: Martin Beckers

Samenkomst: Sporthal Opglabbeek  Weg naar 
Bree 2 te Opglabbeek
Verzamelen in de kantine sporthal vanaf 12.30 uur
Afstand naar start: 1400 meter (met auto kan ook)
Massastart 13.30 uur
Omlopen:  De keuze van Martin!
Kantine, kleedkamers en douches (de kantine zelf 
is geen kleedkamer!!)
wegaanduiding vanaf de N730,  baan Gruitrode - 
Opglabbeek in Opglabbeek-centrum
Inschrijven ten laatste zondag 18 december bij 
Danielle! schutjes@scarlet.be
Voor de te late inschrijvers zijn er enkel de 
resterende omlopen!

Lidgeld
Wil je volgend jaar terug kunnen genieten van de 
inschrijvingsservice van Daniëlle, kameraadschap 
en avontuur op de wedstrijden en af en toe 
zinnige schrijfsels in het clubblad, dan is het 
stilaan terug tijd om het lidgeld te betalen.

Ben je in september of later lid geworden van de 
club en betaalde je toen al lidgeld, dan moet het 
nu natuurlijk niet.

De prijs is dezelfde als de laatste jaren:

20 euro voor de eerste persoon

17.5 voor de tweede

15 voor de derde

12.5 voor het vierde lid

De vijfde en volgende personen zijn gratis.

Betalen doe je op de rekening van VZW HAM 
O.K., dat is 458-1048231-34.

Ziekenbos
Het zware seizoen begint zijn tol te eisen en het 
ziekenbos is terug goed gevuld. Wij wensen 
onderstaande pechvogels een voorspoedige 
genezing toe.

Lucien Bosmans

Het nachtseizoen is terug begonnen en Lucien 
Bosmans was nog niet aan de start van één van de 
wedstrijden daarvan verschenen. Dan moest er 
iets mis zijn:

 dag tuur , zoals je ondertussen misschien al 

gemerkt hebt, ben ik al geruime tijd afwezig. ik 
zit sinds begin september al met een hardnekkige 
hernia en ben nog steeds op zieken verlof, reeds 
20 maal kine, 8 maal acupunctuur, maar stilaan is 
er nu beterschap. door de pijn en uitstraling is de 
spiermassa in mijn linkerbeen serieus geminderd 
(dijbeen -2 cm en bilspier medius bijna volledig 
weg)  zodat mijn terugkeer waarschijnlijk nog 
niet voor direct is, als die er nog komt, maar dan 
laat ik u wel zo vlug mogelijk iets weten  , 
groeten lucien  ps : mis het nachtseizoen nu al erg
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Wim Hoekx

Schitterde nog op de herfstwisselbeker in de 
Sahara, maar die inspanning was er blijkbaar te 

veel aan. 's Maandags ging zitten gewoon niet 
meer. Afwisselend liggen en rechtstaan en hopen 
dat de geknelde zenuw snel terug niet meer 
gekneld zit. Van lopen is voorlopig geen sprake.

OMM 2011
De cross der crossen...

Al jaren hadden we het er wel eens over om de 
OMM, the Original Mountain Marathon mee te 
lopen maar dit jaar hapte Thomas toe toen ik hem 
ongeveer in april vroeg of hij de OMM wou mee 
doen en zo ja welke categorie… Zijn antwoord 
was “als ik meedoe dan wel in Elite hé”. En 
zodoende schreven we ons in voor het onbekende 
avontuur. We hadden dan wel de vorige 2 edities 
van de karrim hoc op onze naam geschreven, toch 
waren we er helemaal niet gerust op deze 
wedstrijd uit te kunnen lopen. 

De voorbereidingen begonnen ruim op tijd, de 
kilometerteller werd op nul gezet en moest voor 
eind oktober een heel stuk hoger staan. Een 
andere opdracht waar veel tijd in werd gestoken 
was de baggage. De OMM is een wedstrijd in de 
vorm van 2 dagen met overnachting op de 
aankomstplaats van de eerste dag. Je moet 
daarenboven zelf je slaap en eetgelegenheid 
voorzien, een tentje, een slaapzak, pasta, 
boterhammekes, alles meenemen in een zelf te 
dragen rugzak, lees rugzakje. Het gewicht 
beperken tot een uiterst minimum was dus de 
boodschap en daarbij werd elk onderdeel 
nauwkeurig onder de loupe genomen. Deskundig 
advies van Hammers met OMM-ervaring was 
daarbij heel welkom, Marijs en Jos maar ook 
Dieter Hauwaerts en Hans Vermeiren die in 2009 
al de OMM in de Elite-klasse wisten te finishen. 
Een voorbeeldje van de materiaalkeuze: Ikzelf 
had me ooit al eens een éénmanstentje van 970gr 
aangeschaft maar van eerder gebruik herinner ik 
me daar alleen van dat het al lastig was om er in 
je ééntje in de slapen en dat condens er immens 
was, dan maar op zoek naar een lichtere tent en 
jawel Jos had er nog ééntje liggen van 800gr. Het 

weekend voor de OMM krijgen we dat in onze 
handen, maar de weegschaal schiet toch een 
stukje boven de 1kg. Toch maar eens kijken op 
het forum wat ze daar schrijven over de tent en 
één tent schiet er met kop en schouders bovenuit, 
ééntje van 960gr die heel geschikt is voor slecht 
weer. Na een zoektocht op het web een winkel 
gevonden waar deze aan een goed prijsje te koop 
staat, in Glasgow, op onze weg naar de wedstrijd. 
Het matje is ook wel het vermelden waard, het 
“balloonbed” een bed gemaakt van simpele 
opblaasballonnen weegt slechts 100gr en is toch 
een perfecte isolatie met de grond.

Enkele dagen voor de wedstrijd bekijken we de 
weersvoorspellingen… deze zijn relatief goed, 
wel regen maar vrij hoge (+-10°C) temperaturen, 
ook ‘snachts. 

We zijn er klaar voor!! 

We varen met de boot naar Hull op 
donderdagnacht, niet alleen Thomas en ik, maar 
ook Ariane en Hannes (een bevriend 
whiskeyliefhebber) vergezellen ons in onze trip. 
‘smorgens aangekomen in Hull was er nog wat 
tijd voor een wandeltochtje nabij Carlisle. We 
hebben een leuk hotelletje geboekt: het Broomhall 
Castle, een waar Kasteel omgetoverd tot hotel. Dit 
hotel een echte aanrader voor iedereen die nog 
eens naar Schotland gaat, lekker eten en 
overvriendelijk personeel, om nog te zwijgen van 
de prachtige kamers en omgeving. Één van de 
kamers doet dienst om alle spullen die zullen 
worden meegedragen nog eens op een rijtje te 
leggen en na welgeteld 2 uur is het rugzakje dan 
toch gevuld, geen idee hoeveel het uiteindelijke 
gewicht precies is geworden maar wellicht komen 
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we uit op net wat minder dan 4kg. Water nemen 
we niet mee, drinken uit de beek is het advies dat 
we hier hadden gevolgd.

Het avontuur kon dus beginnen en enthousiast 
stappen we de bus op richting start. Aangekomen 
verteld ons één van de organisatoren dat er nog 
een leuke verrassing is voor iedere deelnemer. 
Om de start te bereiken moet eerst een flank 
worden beklommen van 200m hoogte, daar waren 
we al bijna een half uur zoet mee, we waren dus 
wel opgewarmd voor de start en hadden er 
bijzonder veel zin in. Aan de start dan krijgen we 
de kaart van 1/40000 in onze handen, 36.1km en 
2210m klimmen staat er op de kaart. Alright!! De 
eerste posten gaan relatief goed, al hebben we wel 
wat problemen met de schaal. We nemen een 
tempo aan dat we wel lang vol denken te houden 
en een irritant horlogebiepje elk half uur moet ons 
er aan doen herinneren te blijven eten. Naar post 3 
dan de eerste lange afdaling met opnieuw een 
lange klim waarop we enkele concurrenten 
tegenkomen. Naar post 4 verliezen we immens 
veel tijd in de afdaling, bergop verliezen we heel 
weinig tijd. Vanaf nu zitten we op de toppen van 
de schotse hooglanden en hier werd het dan ook 
ijzig koud. Wind en regen hebben hier vrij spel en 
de regenjas zou dan ook volledig dicht blijven 
voor de rest van de tocht. Één been is toch wel het 
vermelden waard: post 7: 10km lang en door 

bergen en dalen. We doen uiteindelijk 2u55’ over 
dat been… Veruit de langste oriëntatiepost van 
mijn leven en dan nog zonder te missen. 
Onderweg komen we een keer of 4 een rivier 
tegen van 5 – 10 meter breed en we worden nat 
tot aan de navel. Bij één van de riviertjes zijn we 
blij dat er net een ander duo is dat ook moet 
oversteken zodat we met z’n 4 arm in arm elkaar 
kunnen rechthouden. Achteraf horen we van de 
andere belgen (Tom Mariën & Dirk Van Spitaels) 
dat zij daar hebben moeten zwemmen. Het laatste 
uur was voor mij er wat te veel aan maar ook 
Thomas snakt naar de aankomst. We finishen 
uiteindelijk in meer als 8u30’. Redelijk uitgeput 
maar toch tevreden. 

Snel de tent opzetten en ons potje koken terwijl 
de ander zich bezig houdt met het ballonnen 
blazen. Een lekkere pasta, en nog een 2e pasta 
doen onze maag al goed vullen. Als bonus hebben 
we ons gepermitteerd een chocomousse mee te 
zeulen. Na zo’n lange dag smaakte dat eens zo 
lekker, al was het eerder een pudding dan een 
mousse. Snel de slaapzak in en proberen te slapen 
was dan de boodschap. Om 6u ‘smorgens gewekt 
worden is een traditie in de OMM die door 
iedereen wel gesmaakt werd. We staan op een 28e 
plaats op 2u30 van de winnaar en slechts 20’ voor 
het andere belgenduo. De benen losgooien, shit, 
die voelen niet zo fris… na 30’ oefeningentjes 

6

1000 tentjes

Korte benen voor de 10km naar post 7



DE KNIJPTANG December 2011

gaat het wandelen weer wat beter, maar lopen zit 
er pas in als we bijna terug aan de start staan. 
Meteen een superzware helling!! En het zou niet 
de enige van de dag worden. Vol goede moed 
houden we een strak tempo aan, maar naar post 2 
maken we de keuze van op hoogte te blijven in 
plaats van wat velen deden volledig rond lopen. 
We verliezen hier heel wat tijd en Tom Mariën 
met zijn maat schieten ons onderweg naar post 3 
voorbij aan een hels tempo. We drijven het tempo 
wat op en door net wat beter navigeren komen we 
nog voor hen aan aan post 3. Naar post 4 zijn we 
net wat sterker op de lange helling en laten we ze 
achter ons maar op weg naar post 5 krijgt thomas 
teveel last van omslaande enkels en we stoppen 
om zijn steunzooltjes eruit te halen. De 
concurrentie loopt nu weer voor ons maar door 
een betere keuze zijn we alweer voor hen voor we 
de post bereiken. Post 6 en 7 gaat het mij fysiek 
wat minder af door een uur niet gegeten te hebben 
maar op weg naar post 8 kom ik het dipje te 
boven, we lopen een stukje achter Tom en Dirk en 
we merken dat zij de wegkeuze nemen langs het 
pad, maar opnieuw beslissen we van toch 
rechtdoor te gaan. Het gaat constant licht bergaf 
en we kunnen goed snelheid maken. Toch 
twijfelen we of we nu voor of achter hen zijn aan 
de post. Nog een kleine 5km tot de finish, waar 
geen einde aan lijkt te komen. We hebben het 
lastig maar het einde is in zicht! 

Aan de finish nog altijd wat twijfel, zijn we nu 
eerste belg of hebben we ons nog laten kloppen? 2 

minuten later finishen Tom en Dirk dan ook en na 
15u30 lopen blijven we hen op die manier een 
goeie 8 minuten voor. In totaal eindigen we op 
een 27e plaats! Toch een prestatie waar we erg 
fier op zijn. 

Na de aankomst worden we voorzien van warme 
soep en andere versnaperingen. Nog geen 10’ 
aangekomen beginnen de benen aan de 
recuperatie… Het wandelen gaat weer zo slecht 
als ’s morgens vroeg en na een busritje naar het 
wedstrijdcentrum is de situatie nog wat erger 
geworden. We beseffen dat het nog wel een paar 
dagen of zelfs weken zal duren voor we hiervan 
hersteld zijn. We worden wel heel goed 
opgevangen voor onze entourage, Ariane, Hannes 
en het personeel van het hotel doen er alles aan 
om ons lijden te verzachten… Veel en lekker eten, 
vroeg in bed en de ochtend erna voelen we ons 
weer wat beter. 
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Herfstwisselbeker
Zand in de Hamse motor.

15 November - Sahara

Hamok won dit jaar de herfstwisselbeker niet. 
Nochtans was het de wedstrijd van het najaar. 
Zinnen van bestuurs- en andere leden stonden er 
al lang op. De mentale voorbereiding was 
optimaal, de ploegenopstelling tot in het kleinste 
detail geanalyseerd en meermaals gewijzigd. Zo 
kwam er de volgende ploeg uit de bus die het 
moest waarmaken. Op de lange afstand uw 
verslaggever, woonachtig op enkele meters van de 
kaart en zo enigszins bevoordeeld, maar toch 
reglementair want netjes het embargo voor de 
wedstrijd gerespecteerd. Op de tweede omloop 
mocht Toon Melis het waarmaken. In bloedvorm 
de weken voor de wedstrijd en dus wel een gokje 
waard. Op omloop 3 mocht Greet Oeyen het bos 
in, gegarandeerd gewonnen bij een 
orohydrowedstrijd. Omloop 4 kwam voor 
rekening van Luc Bouve. En dat pas op het 
allerlaatste moment. Niemand had er bij stil 
gestaan dat hij omloop 4 mocht lopen, iedereen 
dacht dat hij omloop 3 moest doen en beloofde 
dus een klasse te sterk te zijn voor de 
concurrentie. Op omloop 5 een soortgelijke 
garantie als in omloop 3, maar dan nog sterker. 
Georges Deferme wint namelijk niet enkel 
orohydrowedstrijden, maar wint per definitie 
alles.

Om een idee te geven van de voorbereiding vanuit 
de club voor de wedstrijd, werpen wij ook nog 
een blik op de tweede ploeg. Na de vorige 
beschrijving, lijkt het overbodig om nog een 
andere ploeg in het veld te brengen, maar het 
getuigd van clubsterkte dat er maar liefst 6 
ploegen aan de start verschenen. Die tweede 
ploeg kon dan nog wedijveren met de eerste ook. 
Op 1, Benjamin Anciaux, ook plaatselijk en dan 
de laatste maanden nog supersterk bezig. Klopte 
uw dienaar structureel, maar kreeg bij het BK 
aflossing al niet meer het vertrouwen van de 

clubleiding en dat was nu dus terug het geval. Bij 
omloop 2 was het Gunther Deferme die het tegen 
Toon moest opnemen. Ervaring tegen jong 
geweld, altijd interessant. Wim Hoekx, eveneens 
plaatselijk, mocht in omloop 3 de eer verdedigen. 
Kreeg hier de voorkeur op onder andere Bart 
Mellebeek, die het passeren niet zo gelaten als 
Anciaux opnam en prompt zijn kat stuurde. In 
omloop vier was het Jean-Paul Hombroeckx die 
de zandvlaktes moest bedwingen. Moest even 
knipperen met de ogen, nachtloper bij uitstek, 
maar wie 's nachts de weg kan vinden, moet dat 
overdag ook kunnen, ook al staan er geen paadjes 
op de kaart. In omloop 5 tenslotte, mocht Jean 
Ooms lopen. Morde wat, want dat is veel te kort 
voor zijn doens.

Op papier lijkt er dus niets een hams één-tweetje 
tegen te houden, ware er daar niet de realiteit. Die 
is simpel samen te vatten: in elke ploeg een paar 
lopers met mindere dagen, dat kan wel eens, en 
dan is het zo gedaan.

In omloop één ging alles nochtans naar wens. Uw 
dienaar begon met een sprint, haalde al na twee 
posten de belangrijke omegaconcurrent in en 
hield het technisch goed vol, fysiek werd het 
natuurlijk wel lastiger en dus was vertragen in de 
technische zone de enige oplossing. Enkele 
minuten eerde had Anciaux een soortgelijke start 
genomen. Kwam bij post 9 bij de Trolploeg en 
deed er alles aan om die kwijt te spelen. Snelde 
als een pijl recht van de ene post naar de volgende 
en hoewel Desmond Franssen aan het einde van 
zijn Latijn zat, bleef hij in het zog van Anciaux 
voortsnellen. Aan de voorlaatste post had Anciaux 
dan een voorsprong van 25 seconden op uw 
dienaar. Het leek alsof de ploegleiding 
telefoneerde dat dat niet was wat er gepland was, 
want Anciaux deed wat hij moest doen. Knalde 
snoeihard weg van die voorlaatste post, Franssen 
in de overtuiging latend dat het in de richting van 
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de laatste post was, maar in werkelijkheid subtiel 
verschillend. Twee minuten rekte hij zo de totale 
looptijd van zowel hemzelf, maar belangrijker 
van Franssen, de 1000 punten aan uw dienaar 
latend.

Omloop 2 toonde aan dat zelfs de mooiste 
plannen geen rekening houden met de 
werkelijkheid, want zowel Gunther als Toon 
konden niet winnen. Werden op vier, 
respectievelijk vijf minuten gezet door Michael 
Van Baelen van Trol, gelukkig niet in de topploeg 
daar. Wat erger was, was dat beide kanonnen ook 
nog eens uitgeteld werden door Omega. Toon had 
het duidelijk begrepen en begon na de wedstijd 
aan een straftraining.

Voor Greet begon de wedstrijd beter dan ook 
maar iemand durfde dromen. Waar wij twee 
posten nodig hadden om tot bij de Omegaploeg te 
komen, stond Greet bij post één al bij Miek. Nu 
hebben wij dat al vaker geschreven, maar sinds 
Greet profatlete is geworden dankzij de kleine 
Kobe, loopt ze snel, sneller dan haar schaduw, 
zouden we bijna durven zeggen, maar toch zeker 
sneller dan haar oriëntatievermogen gewend is. 9 
minuten fout! Aan één post! Wij hebben al 
medelijden met Sam op zo'n moment. Bij de 
mannen, waar de tweede ploeg in actie kwam, zag 
het er beter uit. Wim moest maar een dikke 
minuut toegeven op Wiet en dat was uitermate 
sterk. Hij gaf duidelijk alles, zelfs zo veel dat de 
nageschiedenis in de rubriek 'Ziekenbos' staat.

Het duel Bouve-Hombroeckx werd duidelijk 
beslist in het voordeel van Bouve, maar dat was 
enkel interessant voor de toogverhalen achteraf en 
niet zo zeer voor het eindresultaat. Bouve was 
namelijk al op een flinke achterstand gezet door 
Evert Leeuws, uiteindelijk nog door de eigen 
rangen geklopt voor de 1000 punten.

Na de laatste twee reeksen was het eigenlijk al 
over en uit met de winstambities van de club. Dan 
gaat het enkel nog over persoonlijke eer. Georges 
kon dus niet anders dan nog in schoonheid af te 

sluiten en te winnen. Jean daarentegen, deed het 
tegenovergestelde door een deklassering op te 
lopen, dat komt wel eens voor.

Het eindverdict was streng en zal ongetwijfeld 
sterk geanalyseerd worden. Omega wint met 4501 
punten. Trol tweede 4476 punten. 4467 punten 
was het eindresultaat van de hamokploeg.

3. 4467 HAM OK 6
Jeroen HOEKX
Toon MELIS
Greet OEYEN
Luc BOUVE
Georges DEFERME

1000
892
809
766
1000

9. 3844 HAM OK 4
Ronny TIMMERS
Guido TIMMERS
Henrik LISBY
An VERBERNE
Jos THYS

725
660
840
784
835

18. 3351 HAM OK 5
Benjamin ANCIAUX
Gunther DEFERME
Wim HOEKX
Jean Paul HOMBROECKX

964
912
970
505

23. 2935 HAM OK 3
Stefaan SCHUTJES
Elisabeth SCHUTJES
Hilde KROLS
Fred WELLENS

724
656
898
657

25. 2888 HAM OK 2
Jean-Claude JIMENEZ
Ivan DE LAET
Patrick BLEYEN
Dominique SCHUTJES  
August NIJS

568
515
657
517
631

26. 2800 HAM OK 1
Koen MEYNEN
Frederik MEYNEN
Johan MAES
Fernand SCHEELEN
Tuur CLOOSTERMANS

628
469
634
551
518
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BK Fietsoriëntatie
Borasca trok  kaart van hamokvoorzitter

Zaterdag 26 november 2011, Balen-Hulsen 'Belse 
Heide' – Knijper

Goud
Francine Mols (DMB)
Luc Melis (HMB)
Tuur Cloostermans (HMD)

Zilver
An Verberne (DMA)
Tristan Bloemen (H Jun)
Dirk Deygers (HMA)

Brons
Phil Mellebeek (HMD)

Met ruim 500 Mountainbikers op de omloop kon 
men in oriëntatietermen spreken van een eclatant 
succes. Helaas vond men slechts 93 van hen in de 
uitslag van het Belgisch kampioenschap terug. De 
overigen waren tourtochtrijders die - wellicht in 
een illegale organisatie want niet in de MTB-
kalender terug te vinden - zorgden voor bijzonder 
hachelijke en gevaarlijke situaties voor de 
kampioenschapsrijders. Onze Fred Wellens werd 
daar het slachtoffer van. Voordien had hij  al 
enkele tegenliggers handig weten te ontwijken 
maar toen een trotse bezitter van een carbonkader 
al te driest uit het bos kwam gedoken was een 
frontale botsing niet meer te vermijden. De fiets 
van Fred was van staal en dus niet kapot te 
krijgen, de carbonfiets was perd total! Helaas was 
de bovenlip van Fred ook niet van staal en werd 
ze helaas respectloos opengereten. Desondanks 
was zijn verhaal nog duidelijk verstaanbaar.

10 jeugdigen (-18) die zich meldden (rijke 
ouders?), 20 dames (huisgenoten  vergezellen?) 
23 FRSO-ers (fietsende Walen?) : cijfers die de 
zwakke plekken en meteen ook het enorme 
groeipotentieel van de fietsoriëntatie onderlijnen. 
Hamok was met 19 deelnemers de best 
vertegenwoordigde club en ook dat kan beter.

Dat onze voorzitter himself  de titel veroverde 
was geenszins een verrassing, eerder een zichzelf 
invullende voorspelling. Niet alleen had hij in het 
verleden al meermaals zijn geweldige fietsbenen 
in de  verf gezet, bovendien kreeg hij zondag een 
kampioenschapsrit voorgeschoteld die hem op het 
lijf geschreven was. Dat ‘Belse heide’ de kaart die 
door baanlegger Bert Mertens bij elkaar getoverd 
werd een compositie bleek van de 
oriëntatiekaarten ‘Bel’, ‘Heidehuizen’ en ‘Hulsen’ 
was meer dan een leuk presentje. ‘Bel’ en 
‘Heidehuizen’ werden immers met veel zorg en 
vlijt door onze voorzitter getekend, meerdere 
keren bebaanlegd en herverkend. Dat hij als 
Balenaar over zijn (loop)trainingsparcours mocht 
fietsen was een verwaarloosbaar detail.

Zo kan ik het ook, hoor ik de lakonieke 
knijptanglezer al lispelen. Voorzeker, maar eerst 
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twee kaarten tekenen én dan op je 50ste nog een 
kilometertijd van 3’28 realiseren (3de beste 
kilometertijd van al de deelnemers) blijft een 
behoorlijk straffe uitdaging.

Francine Mols hield de hamokeer van de dames 
hoog. Zij won de titel bij DMB door Lilly-An 
Cole en Simonne Silvi netjes uit het wiel te 
fietsen en volgde aldus op elegante wijze Julienne 
Vanreusel (organitorisch actief) op als Belgsch 
kampioene.

Dat ook Tuur Cloostermans de titel mee naar huis 
nam was meer dan verdiend want Tuur - immer 
oplettend en secuur bezig - ontdekte in zijn slalom 
naar controlepunten dat hij bij de vorige 
veiligheidsoversteek slechts één van de twee 
posten had bezocht en keerde plichtsgetrouw 
terug. Goud was zijn beloning tot spijt van 
eeuwige fietsrevaal Michel Ooms en Phil 
Mellebeek.

Of An Verberne nog met haar oma’s fiets 
rondpeddelde is uw verslaggever niet bekend 
maar met zilver om de nek zou het zeker een 
straffe toer geweest zijn.

Dirk Deygers bleef weliswaar nipt Daniël 

Marinus voor maar kon niet nippen aan de kracht 
van Wim Vervoort trouw bleef aan zijn simpele 
MTB-O regel: wegen met bochten vermijden en 
dan zo hard mogelijk rechtdoor stoempen!

O-coryfee Wim Peers daalde nog eens af  naar 
zijn oorspronkelijke biotoop om 
gewoontegetrouw te winnen en ook nog eens 
compaan Tom Herremans tegen het lijf te fietsen. 
Tom, voor de start nog intens improviserend om 
de kaarthouder aan zijn fiets te bevestigen, vergat 
dat het ook wel eens met de emitbadge zou 
kunnen fout lopen en haalde de uitslag niet. Ook 
Thomas van der Kleij verdween spoorloos van het 
wedstrijdtoneel zodat  Marc Mertens met een 
knappe 5de plaats de hamokkleuren in de open 
categorie wist hoog te houden. Eric Beyens, van 
wie hardstoemper Wim Vervoort bewonderend zei 
dat hij zijn wiel niet kon houden, haalde ook de 
uitslag niet wegens falende badge. 

Guido Timmers tenslotte liet de bossen van 
Hulsen wedstrijdmoe links liggen en stond net als 
uw dienaar, die vond dat twee posten  links en 
rechts van de weg  te veel was van het goede, als 
‘not classified genoteerd.
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