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Tussen Berm en Toog

De twee ‘speciale’ wedstrijden van november 
kenden allebei een minder dan normale 
opkomst. Waar wij met een  toch wel technische 
cross als de oro-hydroherfstwisselbeker nog een 
tweehonderdtal deelnemers mochten 
verwelkomen, kon de  ‘ Rik Thys’ op slechts 
honderdvijftig aanwezigen rekenen, en dat is 
toch wel heel weinig. Ik veronderstel dat hier de 
formule wel wat uitgewerkt is maar zo  weinig 
aanwezigen mag  zeker geen gewoonte worden. 
Dan komt ons hele bestel met een V.V.O.- 
secretariaat dat voor een stukje met de 
inschrijvingsgelden wordt rechtgehouden in de 
problemen.

Ook de nachtwedstrijden halen nog met moeite 
vijftig deelnemers. Ik vraag me soms  af o f het 
hier nog wel de moeite blijft om die te 
organiseren. Voor mijzelf steekt hier voor een 
stuk het te grote verschil in lampkwaliteit een 
rol. Op voorhand met ongelijke wapens 
vertrekken is niet plezant en niet iedereen wil 
daar  veel geld  aan spenderen. Al zijn de 

goedkope Chinese  en Hong-Konglampen al een 
hele verbetering geworden natuurlijk.

Ook de nachtwedstrijd van Congo ontsnapte 
niet aan het verminderde deelnemersaantal al 
hoorde ik wel dat het aangenaam lopen was in 
de Balense bossen. De nabesprekingen hebben 
er weer heel lang geduurd...

De uitzonderingen hierin blijven natuurlijk de 
militaire oriëntatielopen.   Ivan Laurent, in 
samenwerking met het Limburgse 
provinciecommando   en de 
hamokgepensioneerden,  liet weer heel wat 
lopers rondcrossen in de Houthalense bossen, 
het blijft daar altijd één van onze populairste 
jaarlijkse wedstrijden.

Slechts één regionale hamokcross in december. 
An en Ronny verwelkomen ons opnieuw op de 
terreinen van Hengelhoef, hopelijk blijft het 
sneeuwvrij daar. De kaart werd door 
jonggepensioneerde (of is het VOP-per)  Ivan 
herverkend en daar zijn we weer heel dankbaar 
voor. (Her)verkennen  blijft altijd een uitgebreid 
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maar wel aangenaam tijdverdrijf.

Eindejaar betekent natuurlijk ook weer de 
jaarlijkse Sylvesterwedstrijden, voor de 
vijfentwintigste keer alweer!!  Dat blijft wel een 
heel knappe prestatie die  deze zes clubs hebben 
neergezet! Ook de buitenlanders hebben er 
stilaan de weg naartoe gevonden. Hun teller 
staat momenteel op honderdenelf  en dat is knap 
in de eindejaarsperiode  en volledig buiten het 
normale O-seizoen.

Dries van der Kleij heeft voor hamok de 
omlopen gelegd op en  rond de kuilen van de 
Schrikkelberg in de omgeving van Sterrebeek!  
Dries heeft al heel veel oriëntatiewateren 
doorzwommen . Hij is bovendien net terug van 
een erg verre huwelijksreis. Met zijn volledig 
opgeladen batterijen zullen er zeker aangename 
wedstrijden te belopen zijn op ons deze uitloper 
van het Zoniënwoud! Maar zoals steeds 
betekent een internationale wedstrijd ook veel 
helpende handen om de organisatie rond te 
krijgen. Vrijwilligers mogen zich steeds bij 
Dries of één van ons melden. Ik heb op Congo 
met Peter nog ondervonden hoe plezant het is 
om onverwacht aangeboden assistentie  te 
krijgen.

Sylvester betekent natuurlijk ook de  
eindejaarsvraagjes op  de laatste dag  en op de 
voorlaatste een WRE voor onze elitelopers  op 
de heide van Sonnis  .  Al hebben er zich heel 
weinig  hamoktoppers voor de nationale 
ploegen gemeld. Dat probleem hebben we 
echter al lang genoeg aangekaart om er weeral 

op terug te komen.

Misschien nog veel meer kijken heel wat 
Hammers uit naar ons clubkampioenschap op 
zaterdag 5 januari. Clubkampioene Nancy heeft 
al rond gemaild voor de inschrijvingen zodat de 
omlopen aan ieders niveau kunnen worden 
aangepast! De winnaar kan dus van overal en 
heel onverwacht  komen die dag. Ik ben weer 
heel benieuwd!

Tot slot nog een paar bestuursmeldingen;

- de baanlegggers voor volgend jaar zijn weer 
erg vlot verdeeld geraakt en dat is altijd plezant. 
Alleen de lenteloop van 8 mei op Heidehuizen 
staat nog open. Ik kijk uit naar een 
vrijwilliger…

- de lidgelden zijn weer eens onveranderd en 
spotgoedkoop gebleven en dat al voor het 
vijftiende jaar op rij of zo, 

- in januari proberen we met een soort 
‘hamokdenkdag’  onze clubwerking preciezer en 
accurater af te stellen op de moderne noden

- maar vooral,  probeer nog te genieten van de 
allerlaatste maand hamok onder controle van 
onze veelgeprezen clubsecretaris Tuur! U leest 
het goed, Tuur stopt ermee met nieuwjaar   
maar daarover  volgende maand  zeker heel veel 
meer!!

Tot op de Sylvester!

Luc
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Clubkampioenschap
Hallo iedereen,

Zaterdag 5 januari is het zover, wie wil 
schitteren en het mooie schilderij op zijn kast 
wil zien prijken moet zeker mee doen!!!

Het wordt lachen, uitlachen, nadenken, vloeken, 
amuseren, bijpraten, kussen (nieuwjaarskussen 
hé).

Deze leuke namiddag gaat doorgaan in 

de Belse bossen 

( kaart Geel Bel).

Aanvang 13.00 H.

Wie durft deze uitdaging aangaan?

Gelieve zo vlug mogelijk te reageren dat ik 
persoonlijk je kaart kan maken, hi hi hi hi hi, 
……..

Groetjes,

Clubkampioen 2012

Nancy Wenderickx 
<nancy.wenderickx@telenet.be>

Galerij der groten

1992 Tom Herremans
1993 Roger Plees
1994 Marc Hermans
1995 Sofie Herremans
1996 Maarten Hoekx
1997 Tom Herremans
1998 Francis Lambrechts
1999 Jo Peeters
2000 Elien Melis
2001 Georges Deferme
2002 Jeroen Hoekx
2003 Luc Melis
2004 Tuur Cloostermans
2005 Georges Deferme
2006 Thomas van der Kleij
2007 Georges Deferme
2008 Tristan Bloemen
2009 Marc Hermans
2010 Gunther Deferme
2011 Martin Beckers
2012 Nancy Wenderickx
2013 Jouw naam ?????????????????
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Lidgeld Hamok 2013
Ben je in september 2012 of later lid geworden 
van Hamok en betaalde je toen al je lidgeld, dan 
moet je voor 2013 geen lidgeld betalen.

Het lidmaatschap bedraagt:

• 20 euro voor eerste gezinslid

• 17.50 euro voor tweede gezinslid

• 15 euro voor derde gezinslid

• 12.50 euro voor het vierde gezinslid 

• De vijfde en volgende gezinsleden zijn 
gratis.

Het bedrag mag, graag voor 31/12/2012, gestort 
worden op rekening BE84 7795 91964459  van 
Hamok – Fernand Scheelen, Berkenlaan 95 – 
3970 Leopoldsburg.

Gelieve te vermelden als je geen papieren 
exemplaar van De Knijptang meer wenst en je 
De Knijptang liever via de website van Hamok 
leest.

-- Fernand

Varia

Quiz

Jaarlijks organiseert de voetbalploeg van de 
Warande Sport een quiz. Omdat wij ons 
clublokaal hebben in de Warande worden wij 
telkens uitgenodigd voor deze wedstrijd.

Dit jaar namen we met 4 Hamokploegen deel. 
Wij wisten ons allen bij de eerste zes te 
plaatsen!

Na een meeslepend duel met de winnaars van 
vorig jaar bleven Ronny en ikzelf 5 puntjes 
voorop ! Karin en Pascal (Mylle) haalden een 
fraaie derde plaats ... en dat was hun eerste 
deelname ... de favorieten voor volgend jaar zijn 
gekend. Magda en Phil (Mellebeek) sleepten de 
5e plaats in de wacht en An en moeder Maria 
haalden plaats 6 weg. De quiz gaat over 
actualiteit, sport, aardrijkskunde, varia, 
droedels, zoekertjes, muziek enz. Ronny en 
ikzelf werden voor de 4e keer winnaar van dit 
treffen.

Wisselbeker Comd. Prov. Limburg

Reeds meer dan twintig jaar organiseren de 
veteranen van Hamok bovenvermelde wedstrijd. 
Wij begonnen destijds in Zutendaal (copie zwart 
- wit 1:10.000), waren nadien  te gast in 

Hengelhoef, organiseerden jarenlang in 
Zonhoven en waren nu terug in Hengelhoef. De 
pioniers van het eerste uur Gustje, Jos en ikzelf 
zijn er nog bij. Willy behoort al jarenlang tot de 
ploeg maar kon dit jaar wegens ziekte niet 
aanwezig zijn. Luc (Bouve) van alle markten 
thuis, heeft de organisatie vanaf dit jaar in 
handen genomen. Yvan Laurent, bijna op 
pensioen, deed de herverkenning van de kaart en 
legde, onder goedkeurend oog van Luc, de 
baantjes. Gustje controleerde de pré-balisen, .... 
legde meer dan 16 km af en was ongeveer 6 uur 
zoet! Met 5 man werden de posten geplaatst. 
Dat waren Jos, Yvan, Luc, Phil en ikzelf. Aan de 
omvang van de pré-balisen hebben we heel goed 
kunnen zien hé Phil dat ons leger momenteel 
aardig aan besparen toe is !!!  De dag van de 
wedstrijd zorgden Luc en Yvan voor de 
voorlopers en hielden zij het hele gebeuren in 
het oog. De voorlopers waren :  Jeroen, Henri, 
Lucien, Jos, Vic en Pierre.  Jos,  Jean Paul 
(Hombroekx) Henri en Fernand verzorgden de 
start en Gustje en ikzelf hielden de aankomst in 
het oog. Het kaartendrukken gebeurde natuurlijk 
door de Ronny.

Oprechte dank aan allen die aan deze 
organisatie hebben meegewerkt !!!

-- Tuur
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Hamokconcilie
Beste clubgenoten,

Een auto moet jaarlijks naar de keuring om te 
zien of dat machien nog behoorlijk functioneert 
en je eigen lijf heeft af en toe ook wel eens een 
nakijkbeurt nodig.  Een club is ook een 
fijnmazig organisch geheel met  aan slijtage 
onderhevige onderdelen.

Nakijken dus. In het verleden gebeurde dat  
sporadisch bij ontdekking van roestplekjes of 
momenten van acute pijn, nu willen we de 
fundamentele  levensvragen stellen: Van waar 
komen we? Waar staan we? Waar willen we 
naar toe? Een grondige clubanalyse dus die 
hamok een opfrisbeurt moet geven.

Als we het woord ‘oriëntatieclub’ uitspreken 
denken we (oppervlakkig) aan:

Clubstructuur
Algemene vergadering
Bestuur
Functies

Wedstrijden
 Lopen

Recreatief
Competitief

Regionaal
Nationaal
Internationaal

Inschrijven
Organiseren

Baanlegger
Start-, aankomst- en secretariaatsploegen
Kantine

Clubleven
Clubkampioenschap
Clubfeest
Beker van de secretaris
Zomerbarbecue
Jeugdbeleid
Atletensponsoring
Trainingen
Stages
Communicatie
Nieuwe leden
Initiatie

Knijptang
Federatie (BVOS, VVO, FRSO)

Structuur
Commissies

Sport- & kaartencommissie
Ploegencommissie
Commissie Natuur & Bos
Tuchtcommissie
Beroepscommissie
MVS-commissie

Raad van Bestuur
Dagelijks bestuur
VVO-secretariaat
VVO-Beleidsplan

BO1:Organiseren van competitieve 
sportbeoefening per provincie

BO2: Organiseren van recreatieve 
sportbeoefening per provincie

BO3:Organiseren van kaderopleiding en 
bijscholing

BO4:Begeleiden van de aangesloten 
sportclubs en informatieopdracht

BO5:Promoten van de eigen sporttak

Tot zover het summiere aanstippen van diverse 
onderdelen van het oriëntatieleven in 
clubverband. Ongetwijfeld borrelen bij het 
overlopen van deze punten spontaan kritische 
opmerkingen of  gave ideeën bij je op of denk je 
aan doodgezwegen problemen. Noteer ze en 
sein ze door – in de loop van december - naar 
het hiernaast vermeld mailadres.
(joseph.thys@pandora.be)  En houd alleszins de 
datum van 19 januari vrij voor een dagje 
hamokretraite. Voor boterhammetjes of andere 
gastronomische bevoorrading moet je niet 
zorgen. Hamok ondersteunt het denkwerk met 
de nodige calorieën.

19 januari 2013

In “The Celtic Art Gallery” 

te 'Genebos-Ham'

Van 9 u tot 17 u

-- Knijper
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Hamwerk

Wintercriterium Hengelhoef

De militaire wedstrijd op Hengelhoef is nog maar net voorbij en daar is de volgende wedstrijd op de 
kaart al. Op 16 december zijn An en Ronny baanleggers van dienst. Op de vernieuwde kaart is het 
bijzonder fijn lopen.
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