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Voorwoord

Vooreerst wens ik alle clubleden, families  en 
aanverwanten vanwege het HAMOK-bestuur 
een gezond en vreugdevol 2016 toe.

Dat de wensen en de fysieke inspanningen de 
nodige resultaten opleveren zodat ge voldoening
hebt van het behaalde resultaat.

Het podium halen is natuurlijk altijd de ultieme 
droom, doch, deelnemen is belangrijker dan 
winnen en een goede fysieke conditie staat 
buiten kijf om nog lang van de mooie 
oriëntatiesport te kunnen genieten. Een toffe 
babbel na de wedstrijd is altijd mooi 
meegenomen.

Echter bij het lezen van dit voorwoord en de 
lege foto, drukt ons al onmiddellijk met de neus 
op de feiten.  De zoektocht naar de 
clubkampioen 2016 is lopende.

Nadat Anneleen een jaar lang de honneurs heeft 
waargenomen, wordt het tijd om de scepter door
te geven. We gaan dit uitmaken op de kaart 
Schrikkelberg in Sterrebeek.

De familie Knoops heeft alles, naar zeggen, op 
wieltjes, zodat we nog meer curieus zijn, hoe de 

wedstrijd zal verlopen.

Zelf heb ik voor een bus gezorgd zodat we in 
opperste concentratie naar de wedstrijd kunnen 
toeleven. Geen drank op de heenweg, wel op de 
terugweg.

Wie de plaats van het vraagteken gaat innemen, 
zullen we zaterdagavond vooraleer het clubfeest
gaat beginnen wel weten en zal het clubblad van
februari mogen sieren.

Het clubkampioenschap is natuurlijk een 
mijlpaal in het jaar en o zo vele zijn geroepen en
slechts ene uitverkoren en die heeft de 
afgelopen maand natuurlijk kans genoeg gehad 
om zich optimaal voor te bereiden.

Te beginnen met de Sinterklaascross. Een 
jaarlijkse traditie, die desondanks het een grote 

2



DE KNIJPTANG Januari 2016

kindervriend is, toch veel lopers kon bekoren. 
Natuurlijk zal de uitbreiding van het terrein er 
wel voor iets tussen, zodat ipv rond de 
huizenblokken te lopen, we nu een 
prachtparkoers voor de voeten kregen.

Verder een avondje op de keiheuvel waar toch 
een 25-tal clubleden hun hart konden ophalen, 
want zowaar de zondag nadien was er niets. 
Geen VVO-wedstrijd op de kalender, en de 
meeste doen dan een training in de buurt, of wat
hoor ik dat er zelfs een clublid niet zomaar een 
trainingske afwerkt maar zelfs 9 uur gaat 
sporten.  15 km lopen/ 105 km fietsen en nog 
eens 30 km lopen. Waarvoor dat allemaal goed 
is? Maar toch proficiat Marijs dat ge zoveel 
uithoudingsvermogen hebt.

20 december was onze club weer aan de slag 
aan de terreinen van KRC Genk waar HAMOK 
de organisatie op zich genomen had met een 
wedstrijd “Kolenspoor”.

Guido T. tekende de omlopen en plaatste de 
balisen, andere clubleden stonden mee in voor 
de organisatie en de kantine die we deze keer ter
beschikking hadden was super.  Een toffe 
locatie, en na de wedstrijd nog eens ne warme 
douche, want dat komt al minder en minder 
voor.

Het evenement der evenementen is natuurlijk de
jaarlijkse hoogmis met de sylvester tussen kerst 
en Nieuwjaar. Meer dan 500 oriënteurs iedere 
dag in de bossen, veel buitenlandse delegaties, 
toffe temperaturen. Dus dat moet voor de 
toekomstige clubkampioen, de ideale 
voedingsbodem zijn om top voor bereid te zijn 

op 9 januari 2016.

En dat we talenten hebben, bewijzen toch de 
volgende resultaten met Greet O. in DE, Piet D. 
bij de H14, Klaas M. bij de H18, Frederik M. bij
de H21, Gunther D bij de H45 om na 5 zware 
dagen als beste in de eindstand te scoren in hun 
reeks.

Doch verder in het clubblad leest u hier meer 
over.

Voor mezelf was het een eerste ervaring om 
deze 5-daagse mee te kunnen maken. Voorheen 
slechts 1 of 2 dagen meegedaan. In de 
totaalstand was ik niet ontevreden, moest men 
dit van tevoren gezegd hebben dan zou ik 
zeggen dat kan niet, achteraf had ik misschien 
iets beter gekund, doch dat zal voor de volgende
keer zijn. De conditie moet perfect zijn om dit 5 
dagen op hoog niveua vol te houden.

Even vooruitblikken naar 2016 met enkele 
wedstrijden voor onze organisatie , ttz 29 jan. 
een avond wedstrijd in Genemeer, 7 febr. een 
regionale in Brustem, en zet het al in uw 
agenda’s en hier zult ge nog meer van horen een
iets verdere verplaatsing op 20 maart naar  
Oostduinkerke.

Ik wil dit voorwoord afsluiten met u allen 
hartelijk te bedanken voor de massale deelname 
aan de feestavond na het clubkampioenschap. 
Bij het uitschrijven van dit voorwoord zitten we 
al aan 86 deelnemers. Laat ons er samen een 
toffe, gezellige avond van maken en tot de 
volgende cross.

Uw voorzitter.
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Voorinschrijvingen
Alle inschrijvingen bij Daniëlle!

VK Lang

Het tweede grote kampioenschap van 2016, 
minder prestigieus dan het clubkampioenschap, 

wordt op 31 januari gelopen op de Weyervlakte 
in Hechtel. Wil je je snelle benen tonen, schrijf 
je dan in voor 17 januari.

Lidgeld

Er zijn Hamokkers die hun lidgeld voor 2016 al 
betaald hebben.  Er zijn er echter ook heel wat 
die dat nog niet gedaan hebben.

Daarom deze herinnering :

- 20 euro voor het eerste gezinslid

- 17,50 voor het tweede gezinslid

- 15 euro voor het derde

- 12,50 voor het vierde

Het bedrag kan gestort worden op rekening

BE84 7795 9196 4459 van

Hamok VZW
Berkenlaan 95
3970 Leopoldsburg

VK Middel
Voor de snellen en slimmen!

29 november 2015 – Kessel

Helemaal eind november werd het laatste 
officiële kampioenschap van 2015 betwist. We 
moesten nog éénmaal vroeg uit de veren (eerste 
start om 9.00 uur!) om een titel binnen te halen.

Dat Georges Deferme als ex postbode daar geen
problemen mee heeft is geweten, maar dat ook 
onze eliteloper Jeroen Hoekx met de kippen van
stok gaat wisten we niet. Feit is dat zij beiden 
met brio de titel binnen haalden. Georges 
grossiert zowat in titels maar dat Jeroen toch 
heel wat andere Elite-kleppers achter zich hield 
en de titel binnen haalde deed HAMOK veel 
plezier. Jeroen bewijst hiermee nogmaals zijn 
kunde in de Middenafstand en haalt zo voor de 
2de maal op rij, na eerdere podiumplaatsen, de 
titel binnen.

De wedstrijd werd op Kesselse Hei gelopen in 
organisatie van TROL. De lopers kregen niet al 
te moeilijke omlopen voorgeschoteld maar 
kleine foutjes lagen desalniettemin op de loer. 
Het was dus zaak om zéér snel te zijn maar 
vooral om foutloos te blijven. Ondanks de 
gering moeilijkheidsgraad liepen toch héél wat 
lopers in de val. Typisch voor een 
Middenafstand, natuurlijk.

Naast de twee genoemde laureaten liepen nog 
héél wat clubgenoten in de prijzen.

Hier de podiumplaatsen op een rijtje:

Goud
Jeroen Hoekx (H-Open)
Georges Deferme (H MAS D)
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Zilver
Klaas Mellebeek (H JUN)
Guido Timmers (H MAS B)
André Aerts (H MAS C)
Roza Goos (D MAS D)

Brons
Phil Mellebeek (H MAS D)
Tuur Cloostermans (H MAS E)

Zeker de 2de plaats van Guido en voorzitter 
André zijn erg in het oog springende prestaties. 
Ze moesten héél wat kleppers uit hun reeks 
achter zich houden om deze knappe plaats uit de
brand te slepen. 

Op de ondankbare 4de plaats vinden we nog 5 
HAMOKkers terug.

Greet Oeyen (op 55”) en Greta Mols (op 30”) 
bij de dames en Koen Meynen, Bart Mellebeek 
(op 44”) en Victor Mellebeek bij de heren waren

dit lot beschoren.

Met de wedstrijd op Kesselse Hei viel het doek 
over de kampioenschappen van 2015. HAMOK 
presteerde meer dan goed in deze 
kampioenschappen en sloot met de 8 medailles 
in schoonheid af.

Op naar 2016 waar het eerste kampioenschap al 
gepland staat op 31 januari met het VK Lange 
afstand op de Weyervlakte te Hechtel-Eksel. Dit
betekent dat de kampioenen Lang van 2015 zich
maar amper 3 maanden kampioen hebben 
kunnen noemen aangezien de editie 2015 
plaatsvond op ons eigenste Kolisbos op 27 
september jongstleden. Op deze manier vliegt 
de tijd nog sneller… maar zoals in de titel 
vermeld: kampioenschappen is iets voor de 
snellen …en gelukkig toch ook nog een beetje 
voor de slimmen!

– Wim Hoekx

Sylvester 2015
Borasca met de redding!

Elk jaar weer is het bibberen of de 
Borascawedstrijd van de Sylvester in orde komt.
Een toelating wordt wel eens vergeten met 
schreeuwende jagers tot gevolg… Dit jaar 
waren de rollen omgedraaid. Aan dagen 1 tot en 
met 4 mankeerde er in meer of mindere mate 
iets – gratuite loopbenen, posten fout of 
nummers overdrukt, geen lintjes naar de start of 
een kaart die niet consequent getekend was –, 
dag 5 was echter een afsluiter om toch nog met 
een goed gevoel naar huis te gaan. De Sylvester 
blijft dan ook het onbetwist gemoedelijk 
alternatief voor de drukke kerstdagen.

Eerste
Greet Oeyen
Roza Goos
Piet Deferme
Klaas Mellebeek
Frederik Meynen
Gunther Deferme

Tweede
Lies Deferme
Anja Stynen
Daniëlle Nolens
Toon Melis

Derde
Anneleen Knoops
Greta Mols
Jen Vanreusel
Georges Deferme
Tuur Cloostermans

Dat een hele waslijst aan buitenlanders ook op 
de startlijst staat, is direct duidelijk als je de 
podiumplaatsen bekijkt. Van mensen die 
Georges Deferme naar een derde plaats 
verwijzen, geloven wij niet dat die van Zweden 
of Zwitserland komen, die moeten van Mars 
zijn.

Prestatiegewijs buitenaards, maar toch van 
hamok, dat kan gezegd worden van Klaas 
Mellebeek die elke wedstrijd waar hij alle 
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posten vond, won. Die post overslaan was 
natuurlijk getelefoneerd door vader Bart, die 
niet nog eens een jaar de manshoge trofee van 
de Juniorcup uit het zicht van alle bezoekers 
wou houden.

Nog 4000 punten waren er voor Frederik 
Meynen. In de H21 vocht hij een verbeten duel 
uit met Toon Melis. De commentaar van Toon 
was dat hij geleerd had dat je op een half jaar 
trainen 4 jaar kan teren, maar dat het dan wel 
onherroepelijk gedaan is. Vanaf januari (nu 
dus!) begint hij terug.

Thomas van der Kleij en uw dienaar zitten in de
HE in een soortgelijke fase. Hebben een 

onwaarschijnlijke verhouding prestatie-training 
en werden nog respectievelijk derde en tweede 
Belg! 

Net niet was er ook voor Piet en Gunther. Zoon 
en vader kwamen allebei 10 punten te kort om 
op het maximum van 4000 uit te komen. Aan de
snitseltijden van Piet lag het alvast niet. De 
overwinning was er dan natuurlijk wel.

Ook zeer mooi, want eigenlijk al D35, was de 
overwinning van Greet Oeyen bij de dames 
elite. Greet werd alleen door loopsters geklopt 
die niet elke dag aan de startlijn stonden!
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2015
Ondermaats!

Als we op het einde van het sportjaar de titeltjes
tellen en de cijfertjes laten spreken moeten we 
vaststellen dat ze maar een heel flauw geluidje 
maken. De verkleinwoordjes zijn bewust 
gekozen.

In de Vlaamse kampioenschappen is hamok 
goed voor 19% van de titels. Ondermaats want 
Epos en Borasca zijn verwaarloosbare  
verzamelaars en in een strijd met KOL, Omega 
en Trol is 25 % het gemiddelde.

In de nationale kampioenschappen is 15 % van 
de titels  voor hamok. Dat lijkt een betere score 
als we veronderstellen dat de Waalse federatie  
de helft van de titels zou inpalmen en VVO de 
andere helft. 12,5 % is dan het gemiddelde.  
FRSO overstijgt echter nauwelijks de sterkte 
van een grote Vlaamse  club en dan is de score 

niet zo verheugend.

Waren de nachtuilen van hamok vroeger de 
slokoppen van titels dan was dat afgelopen jaar  
met 3 titels (1+2) iets minder. Op Vlaams 
niveau waren we het sterkst in sprint (31%), op 
nationaal niveau MTBO (30%)

Een straffe vaststelling is dat je blijkbaar moet 
horen tot de clans Mellebeek of Deferme om het
meest kans te maken op een titel. Zij zorgden 
samen voor 13 van de 23 nationale titels en voor
5 van de 16 Vlaamse titels. Met 5 loslopende 
huwbare elementen is vanaf nu de jacht open.

Tot zover het verhaal van de cijfers. Als we 
daarentegen de taal van het hart laten spreken 
staan we ontegensprekelijk in de top van de 
hitlijst.

– Knijper

Kampioenen
2015

Vlaamse kampioenschappen

1.Avond 6 maart 2015 Gruitroderbos

Greet Oeyen DO

2.Sprint 26 april 2015 Gent citadelpark

Jil Mylle D pup

Amber Thys D 40

Miel Deferme H Jun

Ronny Timmers HMA

Koen Meynen HMB

3.Middle distance 29 november 2015 Kesselse heide

Georges Deferme HMD

Jeroen Hoekx H sen
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4.Long distance 27 september 2015 Kolisbos Neerpelt

Greet Oeyen D21

Marijs Vandeweyer D45

Danielle Nolens D70

Piet Deferme H-14

Klaas Mellebeek H-18

Benjamin Anciaux H21

Luc Melis H50

Georges Deferme H70

Belgische kampioenschappen

1.Avond 14 maart 2015 Koersel Fonteintje

Greet Oeyen DO

Benjamin Anciaux HO

2.Sprint 10 mei 2015 Tongeren

Nancy Wenderickx D35

Victor Mellebeek H-18

Phil Mellebeek H75

3.Middle distance 30 augustus 2015 Rechtervenn

Nancy Wenderickx D35

Piet Deferme H-14

Klaas Mellebeek H-18

Pascal Mylle HB*

Gunther Deferme H45

Georges Deferme H70

4.Long distance 13 september 2015 Hechtelse Duinen

Klaas Mellebeek H-18

Pascal Mylle HB*

Gunther Deferme H45

Georges Deferme H70

Phil Mellebeek H75
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5.MTBO 26 september 2015 Marche en Famenne

Greet Oeyen DO

Marijs Vandeweyer DMA

Willy van Caelenberghe HMD

Tuur Cloostermans HME

6.Aflossinge 29 maart 2015 Hoge Mouw Kasterlee

HMA (Gunther Deferme, Bart Mellebeek, Ronny Timmers)

HMD (Phil Mellebeek, Georges Deferme)

HME (Jos Duchesnes, Pierre Theunkens)

Om dat in een beter perspectief te bekijken, komt hierna de vorige lijst, maar dan per persoon, met 
de grootste slokop (respectvol dezelfde als altijd) op kop.
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Georges Deferme BK aflossing HMD

BK MD H70

BK LD H70

VK LD H70

VK MD HMD

Gunther Deferme BK aflossing HMA

BK MD H45

BK LD H45

Phil Mellebeek BK aflossing HMD

BK S H75

BK LD H75

Greet Oeyen BK avond DO

BK MTB-O DS

VK LD DS

VK avond DS

Klaas Mellebeek BK MD H-18

BK LD H-18

VK LD H-18

Nancy Wenderickx BK S D35

BK MD D35

Benjamin Anciaux BK avond HO

VK LD H21

Piet Deferme BK MD H-14

VK LD H-14

Ronny Timmers BK aflossing HMA

VK S HMA

Marijs Vandeweyer BK MTB-O DMA

VK LD D45

Victor Mellebeek BK S H-18

Bart Mellebeek BK aflossing HMA

Jos Duchesnes BK aflossing HME

Pierre Theunkens BK aflossing HME

Willy 

Van Caelenberghe BK MTB-O HMD

Tuur Cloostermans BK MTB-O HME

Luc Melis VK LD H50

Danielle Nolens VK LD D70

Jeroen Hoekx VK MD H sen

Jil Mylle VK S D pup

Amber Thys VK S DMA

Miel Deferme VK S H jun

Koen Meynen VK S HMB

Pascal Mylle BK MD HB*

BK LD HB*

– Knijper (auteur, enkel kroost kampioen)
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Organisatiehoekje

Hamok-organisaties 2016

9 jan 16 Clubkampioenschap Schrikkelberg

Steffen Knoops Sporthal De Steenberg, Moorsel

29 jan 16 Avond Genemeer

Jos Thys / Georges Deferme Sporthal Stalvoc, Koersel (Stal)

3 feb 16 SVS (onder voorbehoud) Hengelhoef

Bart Mellebeek ???

7 feb 16 Regionale Brustem

Bart Herremans Voetbalterrein Aalst VV (St Truiden)

20 mar 16 BK Middle Distance Plaatsduinen

Dirk Deijgers De Nieuwe Burg, Oostduinkerke

28 mar 16 Regionale Baeckelandt

Marc Hermans Visclub Patria, Leopoldsburg

20 apr 16 Lenteloop Balendijk

Jeroen Hoekx Provil, Lommel

8 mei 16 VK Aflossing Ham

??? ???

25 mei 16 Lenteloop Engstraat

André Aerts ??? Voetbalterrein Berg en Dal, 
Meerhout ???

10 jul 16 Regionale Galbergen

Frederik Meynen ???

28 aug 16 City-O Leuven

??? ???

17 sep 16 MTB-O Kattenbos

??? ???

15 okt 16 MTB-O Ham

Bart Mellebeek ???

6 nov 16 Herfstwisselbeker Heeserbergen

Mira Scheir ??? ???

18 nov 16 Avond Kepkesberg

Klaas Mellebeek Voetbalterrein Rio, Ham
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27 nov 16 Regionale Kolenspoor

Miel en Lies Deferme Jeugdcomplex KRC Genk ???

26 dec 16 Sylvester Kolisbos

Stefaan Schutjes OC De Vranken, Neerpelt

Onze hamok-organisaties  voor 2016 krijgen 
stilaan vorm maar zoals jullie kunnen zien, 
staan er ook nog enkele vraagtekens bij 
sommige wedstrijden. Indien er iemand 
interesse heeft om daar baanlegger te zijn, mag 
hij/zij me altijd contacteren 
(luc.bouve@hamok.be).

Een dikke merci!!!

Graag wil ik iedereen bedanken die in 2015 
zijn/haar steentje bijgedragen heeft bij onze 
Hamok-organisaties. Dank zij jullie kregen we 
op elke organisatie bijna niets anders dan 
positieve reacties. Toch valt het ook op dat we 
steeds in dezelfde vijver vissen (ongeveer 25 
personen) om te helpen. Ik wil dan ook graag 
een oproep doen aan alle andere clubleden om 
op één of andere wedstrijd ook eens een handje 
toe te steken. Het zou zeker fijn zijn als we ook 
wat meer (jeugdig ) volk hadden om aan de PC 
te zitten of aan de start te staan.  Bovendien leer 
je zo ook dat oriëntatie lopen niet kan zonder 
een organisatieteam. Iedere kandidaat zal 
hiervoor de nodige begeleiding krijgen van één 
van de “anciens”. We zijn in blijde verwachting 
voor de nieuwelingen. Alvast op voorhand 
bedankt.

Belgisch Kampioenschap Middle 
Distance (20/3/2016)

Op zondag 20 maart 16 organiseert onze club 
het BK MD op de kaart van “Plaatsduinen”. 
Deze IOF-kaart is enkel nog maar belopen door 
onze militaire vrienden en dus wordt dit een 
uitdaging voor iedereen.

Voor zij die nog niet weten waar ze naar toe 
moeten gaan: je moet heel Vlaanderen 
doorkruisen want deze wedstrijd gaat door aan 
onze Belgische kust  n de duinen van 
Oostduinkerke, een deelgemeente van Koksijde.

We zijn er ons met het bestuur van bewust dat 
zo een verre verplaatsing maken voor een goed 
half uur wedstrijd velen doet twijfelen. Daarom 
hebben we contact opgenomen met onze Noord-
Franse oriëntatievrienden “CapOnord” en is er 
de mogelijkheid om op zaterdag 19 maart in de 
namiddag deel te nemen aan een MD wedstrijd 
net over de Franse grens (Bergues), op een 
goede 30 km van Oosduinkerke.

Meer gegevens over dit weekend (met 
waarschijnlijk mogelijkheid tot 
clubovernachting) krijg je later maar noteer het 
nu al met stip in jullie agenda. 

We hopen dat we op dit BK met een groot aantal
clubleden aanwezig zullen zijn, in de eerste 
plaats om te oriënteren en zo veel mogelijk titels
binnen te halen maar ook om de organisatie 
feilloos te laten verlopen.

– Luc Bouve
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Discussies
In de Sprint-O

(Dit artikel werd overgenomen uit 
CompassSport. Britain’s National Orienteering 
Magazine.) 

Sprint-O in de huidige vorm, met de geldende 
IOF reglementeringen bestaat nu ongeveer 10 
jaar. Men zou kunnen stellen dat deze zich nog 
in immature staat bevindt. Ondanks de goede 
inspanningen van organisatoren, bestaan er in 
sprint-O veel onzekerheden, die aanleiding 
kunnen geven tot discussies. Deze zijn vaak het 

gevolg van de hoge dichtheid van objecten die 
niet allen getekend (kunnen) zijn op de kaart. Of
welke zijn getekend en welke niet? Hoe meer 
ervaren we worden, hoe groter de hoop dat de 
reglementen aangepast kunnen worden om de 
meest voorkomende problemen op te lossen. 

De volgende situatie is een voorbeeld waarover 
we kunnen debatteren, en dit zou ons naar 
verschillende ideeën kunnen voeren om het 
probleem op te lossen.

De kaart aan de linkerkant is de wedstrijdkaart, 
maar om welke reden dan ook blijkt die niet te 
kloppen met de werkelijkheid. De kaart aan de 
rechterkant is de werkelijke situatie, met 3 
voorgestelde wegkeuzes : a, b, en c. 

Vraagstelling : welke van de 3 voorgestelde 
wegkeuzes is toegelaten ? 

Natuurlijk mag men niet voorbij (over of onder)
een ‘onoverschrijdbare’ object (muur,draad,...). 
Dat weet iedereen, dus wegkeuze a is geen 
optie. In wat verschilt dan keuze b t.o.v. a? 
Keuze b gaat door een (op de kaart) verboden te 
passeren  gebouw. Dus schiet er alleen c over. 
Maar is dit geen belachelijke wegkeuze ? Dat 
doet niemand. 

Nog meer complex wordt het wanneer er een gat
of poortje in de muur zou zitten, dewelke eerst 
open staat en tijdens de wedstrijd dicht wordt 
gedaan. 

Dit voorbeeld werd voorgelegd aan David May, 
IOF Senior Event Advisor en Level A 
Controller. 

Dit is één van vele voorbeelden die aantonen 
hoe moeilijk het is om in bebouwd gebied te 
organiseren. Niet alleen is dit een probleem van 
de organisatie en controleur, maar zeker ook 
voor de jury. Vooreerst, laat me volgend geval 
citeren van het IOF document ‘Cancelling a 
Competition’. In de WOC sprint finale, stond 
een grote oude poort naar een park, dewelke 
meestal dicht en vast is, plotseling open,  zonder
medeweten van de organisatoren. Ongeveer 
30% van de deelnemers liep door deze poort, 
alhoewel ze als ‘onoverschrijdbaar’ op de kaart 
getekend stond. Dit scheelde hen 200 meter 
minder lopen. De kaart was effectief verkeerd, 
dus konden deze deelnemers redelijkerwijs niet 
gediskwalificeerd worden.
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Maar ze konden ook niet voor de anderen – die 
wel de kaartsymbolen respecteerden – in de 
uitslag geplaatst worden, omdat ze 200m minder
gelopen hadden. De uitslag zou totaal oneerlijk 
zijn. De wedstrijd moet geannuleerd worden. 

In essentie is dit vergelijkbaar met bovenstaande
fictieve probleemstelling. In hoeverre wordt de 
einduitslag beïnvloed door dit been van 3 naar 
4? Gesteld dat alle lopers de muur op de kaart 
zagen, wetende dat je deze niet mag 
overschrijden heeft niemand wegkeuze a 
genomen. In dit geval is het niet nodig om in te 
grijpen. De uitslag werd niet beïnvloed. In het 
andere geval, gesteld dat alle deelnemers zagen 
dat de kaart effectief verkeerd was, en ze namen
allemaal wegkeuze a ?  Ik veronderstel dat de 
letter van de wet zegt dat iedereen 
gediskwalificeerd moet worden wegens het niet 
respecteren van de kaartsymbolen. Toch, de 
meest voor de hand liggende oplossing zou zijn 
dat de einduitslag blijft bestaan. 

De werkelijkheid zou tussen deze 2 uitersten 
liggen, waar sommige route a nemen en 
sommigen route b. De situatie is nu veel 
ingewikkelder. Ik denk niet dat er een set 
antwoorden klaar ligt om dit op te lossen. Veel 
hangt af wie welke keuze gemaakt heeft, welk 
niveau heeft de wedstrijd,… 

Als het een level A evenement is en veel lopers 
namen keuze a, dat zijn er volgens mij 2 
mogelijkheden :

 1) Annuleer de hele wedstrijd, zoals het 
WOC voorbeeld hierboven.

2) Identificeer en diskwalificeer de lopers 
die route a genomen hebben. Dit betekent echter
dat de organisator niet accepteert dat de kaart 
effectief fout is. Deze beslissing is gebaseerd op
het feit dat men een onoverschrijdbare muur niet
mag passeren, onafhankelijk wat er in 
werkelijkheid staat. De kaart is “baas-boven-
baas”.

Welke van de 2 oplossingen ook gekozen wordt,
het is meer dan waarschijnlijk dat er een klacht 

komt. Iemand zal zich altijd benadeelt voelen. 

Als het een wedstrijd is van een lager niveau, 
dat is er nog een derde oplossing mogelijk. De 
splittijden van het been 3-4 aftrekken van de 
eindtijd. (in wedstrijden van Level A is dit niet 
toegestaan). 

Het tweede probleem in bovenstaand voorbeeld 
is wegkeuze b of c . Het gebouw is verkeerd 
getekend, of een ervan deel werd afgebroken 
sinds de kaart gedrukt werd. Uitgaande van de 
interpretatie dat de kaart “baas-boven-baas” is, 
moet wegkeuze c genomen worden. Maar dit is 
duidelijk absurd en in praktijk zal iedereen b 
lopen.  Net zoals hierboven : alle deelnemers 
zagen dat de kaart effectief verkeerd was. Dus : 
veronderstel ik dat de letter van de wet zegt dat 
iedereen gedisqualificeerd moet worden wegens
het niet respecteren van de kaartsymbolen. De 
meest pragmatische oplossing is dat de 
einduitslag niet beïnvloed werd en dat alles 
blijft behouden. 

Is dit het einde van de puzzel? Ik denk het niet. 
Stel dat er nog een vierde wegkeuze d mogelijk 
is rechts rond het gebouw, waar control 4 is 
geplaatst. (het gebouw zou dan wel kleiner 
moeten zijn dan hier op de tekening). Stel dat 
deze wegkeuze d in lengte tussen b en c  ligt. De
snelste wegkeuze volgend de kaart zou dan d 
zijn, omdat de lopers vanaf control 3 niet 
kunnen zien of het gebouw er nog staat of niet. 
Lopers die dan toch voor b kiezen zijn 
bevoordeeld t.o.v. d. En dan begint de discussie 
weer van voren af aan… 

Samengevat. Alles hangt af van verschillende 
factoren. Als het een wedstrijd is lager dan level 
A, splittijden verwijderen lijkt de meest eerlijke 
oplossing. Bij een level A wedstrijd : helemaal 
annuleren of helemaal niets doen, lijken de 
enige mogelijke opties. Welke van de twee 
oplossingen hangt dan weer af hoe groot de 
oneerlijkheid is.

– Luc Melis, met dank aan Wim Vervoort voor 
het artikel.
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