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Ondervoorzitter      Marc Hermans      
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De knijptang Wim Hoekx
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Spijtig genoeg hebben we in juni 
afscheid moeten van Lief Noelmans. 
Lief was met haar kinderen lange tijd 
een veel en graag gezien hamoklid. 
Sportief scoorde ze ook hoog met een 
nationale individuele titel (D35) en 
enkele open (!) ploegentitels zonder 
over de nacht en VVO-titels nog te 
spreken dan.
Door haar jarenlange en 
bewonderenswaardige strijd tegen haar 
ziekte hebben heel wat recente 
hamokleden  haar krullenbol nooit 
opgemerkt maar op de uitvaart bleek 
erg duidelijk hoezeer Lief onze club in 
haar hart droeg!
Wij betuigen onze oprechte deelneming

 aan  haar man Paul en aan de kinderen 
Tine, Tom, Joke en Bram. Hopelijk 
ontmoeten we hen nog eens op één van 
de crossen.

Na de zware meimaand waren er mede 
door de examens van onze studenten 
weinig sportieve hoogtepunten in juni. 
Geen nationale wedstrijden en slechts 
één eigen cross nog ingericht door onze 
jeugd, junioren en senioren.
Sofie Herremans loodste ons tijdens de 
Finse aflossing in Genemeer nog eens 
naar de top van de terril. Door de 
beheerswerken hierop zal het 
misschien weer een tijdje duren voor 
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we hier nog eens kunnen oriënteren… 
Iets te weinig volk op deze cross en de 
traditionele bbq dacht ik maar we 
hebben toch van de uitdaging (en het 
eten) genoten. Greet, Tristan en Luc 
konden er tussen allemaal Trollen een 
medaille in ontvangst nemen!

Begin juli lopen we de vierde nationale 
in Béhème, op de kaart van Nobipré. Ik 
heb enkele maanden terug nog eens 
kunnen trainen op deze kaart. Ze is naar 
FRSN-normen zeer gedetailleerd 
getekend en wie tijdens het lopen alle 
details wil zien, verliest altijd te veel tijd.  
Nauwkeurig kaartcontact en richting is 
er wel zeker vereist vanaf het 
aanvalspunt. In het O-werk van Luc 
Cloostermans wordt hierover trouwens 
uitgebreid gesproken.

In juli kijken we natuurlijk ook uit naar 
de Belgische prestaties op de VetWoc 
in Portugal, de JWOC in Zweden en de 
WOC in Tjechië en hier natuurlijk in het 
bijzonder naar de resultaten van Greet 
Oeyen. Greet oogt scherper dan ooit, ik 
denk dat een A-finale er in kan zitten 
deze keer. Succes alvast gewenst!

Veel bescheidener maar steeds heel 
zwaar is de tweedaagse 
Transforestière. Dat deze zware 
crossen onze clubleden steeds meer 
aanspreken blijkt duidelijk uit de 
inschrijvingen,  Een twintigtal hammers 
zullen er met een volle rugzak de 
urenlange tochten meelopen. Jos 
Goven, Marc Claes, Marys Vandeweyer 
en Greet Mols hebben zich er zelfs 
tijdens de Vierdaagse-O-Mesa zelfs 

heel intens op voorbereid.

Het klapstuk van de zomer wordt voor 
ons natuurlijk de driedaagse van 
Vlaanderen rond 15 augustus. De 
organisatie is in volle voorbereiding, de 
kaarten zijn herverkend en we hopen 
jullie een aangenaam O-weekend te 
kunnen bezorgen in Bel en 
Tessenderlo. Uit de vele mails met 
aanbod tot hulp weet ik dat jullie erg 
bereid zijn om mee te werken zodat de 
werklast keurig verdeeld zal geraken. 
Sportief zullen jullie er zeker aan je 
trekken geraken. Deze Driedaagses 
rond halfoogst zijn zoals steeds ook de 
beste voorbereidingen op de 
kampioenschappen van september die 
natuurlijk ook al stilaan in zicht komen…

Maar vooraf kunnen we natuurlijk nog 
van een erg gevarieerd O-aanbod 
genieten, naast deelname aan crossen 
in eigen land weet ik dat heel wat 
hamokkers traditioneel in de 
zomermaanden van buitenlandse O-
avonturen gaan genieten. Ik heb weer 
weet van Hamokdeelnames aan 
meerdaagses in Nederland, Tjechië, 
Zweden,Frankrijk (Auvergne en 
Aveyron), Italië, Duitsland en Hongarije 
en waarschijnlijk hier en daar nog wel 
wat!

Nog een prettige zomer en tot op de 
Driedaagse van Vlaanderen,

Luc

3



De 2 DAGEN van HENEGOUWEN
ORIENTATIELOOPWEDSTRIJD van de 

STAD SAINT- GHISLAIN
18-19-20 juli 2008

KAARTEN Norm IOF  Voorjaar 2008
Bois de GHLIN 1/7500 Hoogtelijninterval   5 m  
Parc de BAUDOUR 1/2500
Hoogtelijninterval   1 m  
La Rouge FONTAINE 1/10000 Hoogtelijninterval 
  5 m  
WEDSTRIJDSECRETARIAAT (CC)
Polyvalente zaal in het gemeentelijk park van 
Baudour70, Place de la Résistance              7331 
BAUDOURParking, Kleedkamers, Douches, Eet- en 
Drankgelegenheid
Open van vrijdag 18 juli om 14.00 u tot zondag 20 
juli om 21.00 u.
TRAINING     Vrijdag 18 juli van 14.30 u tot 18.30 u 
op ± 10 km van het CC

1° Etappe zaterdag 19 juli om 10.30 u. Scoreloop
Start en Aankomst op 6 km van het CC.      
    Parking in de omgeving van de start
Massastart Voor catégorie Posten Tijd  
10.30 u HD 20-21-35-40 33 55’  
10.40 u HD 16-18-45-50-55 28 45’  
10.50 u HD 10-12-14-60-65-70 & + 23 40’  
2° Etappe zaterdag 19 juli om 14.30 u. Wedstrijd in 
Ster   start en Aankomst aan het CC
Individuele start volgens omgekeerd klassement 
vanaf 14.30 u. Start om de minuut
Omloop Voor catégorie   Posten  
1 HD 18-20-21-35 ± 4 000 m 25  
2 HD 40-45-50-55 ± 3 500 m 22  
3 HD 16-60-65 ± 3 000 m 20  
4 HD 10-12-14-70 & + ± 2 000 m
16  
3° Etappe zondag 20 juli ZOMER kampioenschap 
FRSO
Individuele wedstrijd per categorie volgens reglement 
FRSOMogelijkheid tot inschrijven ter plaatse. Tarief 
FRSO(Inschrijven voor de maaltijd aan 10 EUR per 
Email)Eerste start om 09.30 u -Laatste om 11.30 u
PRIJS WEDSTRIJD STAD SAINT- GHISLAIN Voor de 
3 best geklasseerden van elke categorie na de 3 
etappes (samengetelde tijden)
Prijsuitreiking op zondag 20 juli vanaf 14.00 u in het 
CCOp 19 en 20 juli Lottrekking uit de borstnummers 
met talrijke prijzen

KINDEREN -10 jaar op 19 EN 20 JULI GRATIS 
DEELNAMEAan het CC “lintloop” en diverse animatie. 
Inschrijven verplicht
WANDELAARS op 19 EN 20 JULI Wandelorientatie 
van 7 km en 10 km. Start en aankomst aan het CC. 
Inschrijven verplicht
INSCHRIJVINGEN
BAUGNIES Hugues 15, Rue FRANKLIN 
ROOSEVELT     B-7100 TRIVIERES
E-Mail  hugocomb@tvcablenet.be  
C.O.M.B. n° 001-3336420-84          mention   
2 JOURS DU HAINAUT  C/O
IBAN: BE03 0013 3364 2084            BIC: 
GEBABEBBINSCHRIJVINGSKOSTEN (Alle kosten 
zijn ten laste van de opdrachtgever) Inbegrepen 
zijn:1 Polo ter herdenkingHet middagmaal van 19 juli. 
Belegd broodje met 1 drank(je)Het middagmaal van 
20 juli. Pastafestival met BBQ
  DH -18 DH + 18 

& wandeling  
Voor       30 - 06 24€ 30€  
Voor       15  - 07 28€ 35€  
Vanaf     16 - 07 35€ 45€  
De inschrijvingen worden pas effectief ná de 
volledige betaling in € op rekeningMogelijkheid tot 
inschrijven ter plaatse voor enkel de etappe van 20 
juli(Mogelijkheid tot inschrijven voor de BBQ voor 10 
€ per Email vóór 15 juli)
VERBLIJFSMOGELIJKHEDEN Talrijke hotel- 
restaurants, een jeugdherberg, campings, “gîtes” in 
een straal van ± 10 km rond het CCVoor meer info: 
Maison du tourisme van Mons:  
www.monsregion.be 02-05-2008, 05:34:41 COMB

Challenge Wagener
zondag 27 juli 2008

OLVE

Een boeiende formule (Finse aflossing met drie!) met 
een extra dimensie. Ooit reden we er met een volle 
bus naartoe en na een eenmalige overwinning 
(Herremans, Ceunen, Bukenbergs) is het wellicht 
hoog tijd om nog eens Elsenborn te overrompelen 
(vorig jaar 2 ploegen)
Namen zo vlug mogelijk opgeven aan Daniëlle.

De wedstrijd
Samenstelling ploegen:
1 x A: H-20, H21, H35
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1 x B: H-18, H40, H45, D-20, D21, D35
1 x C: H-12, H-14, H-16, H50+>, D-12, D-14, D-16, D-
18, D40+>
Inschrijvingen ter plaatse: LD en  SE 
Wandeloriëntatie : 4 & 7 Km ( Start > 0900 -1100hr )
Verloop van de wedstrijd
Om de 2 minuten start van de ploegen met 3 lopers 
(A,B,C)
De posten A, B en C moeten samen bezocht worden, 
vervolgens verdeelt men de genummerde posten 
onder de drie lopers en de posten, aangeduid met 
een letter (D, E enX’) moet elke loper doen.Aan post 
X’ wordt er gewacht tot de ploeg volledig is 
(controleur ter plaatse!) om vervolgens X, Y en Z 
weer samen te bezoeken.
De club met het grootst aantal deelnemers ontvangt 
een prijs.
De ploeg met de snelste tijd ontvangt de 
wisselbeker.
Annonce de course
Kaart:Camp Elsenborn 
Plaats: Elsenborn (4750) 
Rendez-vous: Camp Elsenborn 
Balisage: Camp Elsenborn 
Inschrijvingen:
Aantal ploegen voor 13 juli 2008
Deelnemers: voor  25 juli 2008 

Driedaagse van Vlaanderen
15, 16 en 17 augustus 2008

Wedstrijdcentrum (EC)
Engsbergen 3980 Tessenderlo 
Drie individuele wedstrijden met algemene 

rangschikking door optelling van tijden 
Vrijdag 15 Augustus - 18 km van EC - 1ste start om 
16 u op de kaart ‘Bel’ (Geel)
Zaterdag 16 Augustus - bij het EC - 1ste start om 10 
u op de kaart ‘Rodenberg’ Tessenderlo
Zondag 17 Augustus - bij het EC - 1ste start om 10 u 
am, op de kaart ‘Houterenberg’
Kaarten
Volgens IOF normen - Lente 2008 - 1/10 000 
In samenwerking met Oekraïnse kaarttekenaars 
Huur E-cards: 1 EUR per dag 

CategorieÃ«n
D/H -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21, 21B, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 

Bij minder dan 3 deelnemers in een categorie, 
kunnen verschillende categorieën samengevoegd 
worden. 

Prijzen
Dag 1 en 2 voor de winnaars van elke categorie . 
De laatste dag prijsuitreiking voor de eerste drie in 
het eindklassement. 

Kinderopvang
Gedurende de wedstrijden is er gratis kinderopvang 
in de aankomstzone. Inschrijving op voorhand. 
Ouders met kleine kinderen mogen aparte starttijden 
vragen. 

Deelnameprijs
* in en voor 89 * in en na 90

1ste tarief (tot 1 juli) 24 euro 20 euro
2de tarief (tot 1 augustus)36 euro 30 euro
Daginschrijving* 12 euro 10 euro

* vacante plaatsen naargelang beschikbaarheid 

Een organisatie van

dus van jullie.
Zoek zelf voor jou de beste formule: 

lopen
lopen en helpen 

of 
helpen, 

maar zorg alleszins dat je present 
bent
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Belgisch kampioenschap LD
zondag 7 september 2008

 Recht ‘Hunnert’

Het kampioenschap der kampioenschappen en 
daarom ook genoegzaam met de naam “klassiek” 
aangeduid, al klinkt “Lang”, “Long” of “LD” al even 
vertrouwd in de oren.
Er wordt gelopen op ‘Hunnert’, een van de 
oerkaartjes van NSV Amel. Een kaartje met twee 
bulten, een grote en een minder grote. De kaart is 
bovendien bezaaid met bijzondere  ronde 
begroeiingsgrenzen. Die hun palmares willen 
opfleuren befginnen nu alvast maar te trainen.

Organisatie:NSV Amel 
Rendez-vous: Recht 
Balisage: E42 sortie 23, village de Recht le 
ter plaatse inschrijven: LD,LE,SD,SE
RandOrientation 4 km 
RandOrientation 7 km 
RandOrientation 11 km 
Parking <-> CC: 200 mètres 
CC <-> Start: 400 mètres 
Aankomst <-> CC
Baanlegger: Albin GENTEN 
Contrôleur: Patrick GENTEN 
Inschrijvingen: voor 23 augustus 2008 

Belgisch kampioenschap MD
Zondag 14 september 2008

Zutendaal ‘Lietteberg’

Nog geen gegevens bekend maar inschrijven 
alleszins voor 1 september 2008

Belgisch kampioenschap aflossingen
zondag 21 september 2008

Marche-en-Famenne
Militair kamp-nieuwe zone

Als je voor een herhaling wil zorgen van de 
historische aflossingstriomf van deze club vorig jaar 
op de Weyervlakte (3 X goud, 2 X zilver en 6 X 
brons!) dan moet je nu al beginnen te dromen, te 
trainen en je ploeggenoten wakker te maken

Organisatie: Balise 10 
Rendez-vous: Kerk  van NOISSEUX (N929) 
Balisage: Kerk van NOISEUX (N929) 
Baanlegger: Christian STOFFELS 
Inschrijvingen:

Aantal ploegen voor 6 september 2008
Deelnemers voor 20 september 2008

Belgisch kampioenschap Interclub
Hechtel-Eksel 

Zwarte Weg en Hechtelse Duinen
Zondag 28 september 2008

Om je ranking in ‘de regelmatigheid’ een beetje op te 
vijzelen maar vooral natuurlijk om hamok te 
versterken in de strijd der giganten. Omega wist KOL 
na een jarenlange hegemonie in de interclubstrijd af 
te blokken en waarom hamok niet? Hamok in zijn 
sterkste opstelling en gans BVOS siddert en beeft. 
Zorg dus dat je er bij bent!

Voorinschrijving verplicht! Inschrijven voor 15 
september 2008
Organiserende club:Kol  
IOF 1/10.000 & 1/7.500

Baanlegger: Luc Heuninckx
Controleur: Luc Melis
Wegaanduiding: vanaf de baan N73 Leopoldsburg - 
Hechtel
Daginschrijvingen: 4 omlopen (die dag niet geschikt 
voor echte hamokkers!!!!)

Daniëlle Nolens
Peerderbaan, 13

3940 Hechtel
tel.: 011/734453
fax.:011/733611

schutjes@scarlet.be
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Beringen ‘Genemeer’
vrijdag 27 september 2008

F.A. light
 De organisatie speurt nog altijd naar de Cola-light 
verslaafde oriënteur die die warme zomeravond 28 
(achtentwintig) literflessen soldaat maakte - en al 
zwevend over de Genemeerbossen ontsnapte aan 
de grijpgrage handen van de toogverantwoordelijke.
Het was ook een’ light’ versie van de Finse Aflossing 
want 22 ploegen is van het goede eigenlijk een 
beetje te weinig. Meer dan het dubbele zou het 
gemiddelde nauwelijks evenaren. Nochtans, wat is er 
mooier om een zomervakantie in te zetten dan een 
geestige ploegencross mét degoustatie achteraf?

Drie ‘mannen’ en zwaaien met één worstje! 

Sofie was de weken voordien al Genemeer 
ingedoken en had gezien dat de bossen stevig 
gerooid, omgewoeld en chaotisch achtergelaten 
waren. De genietbare plekjes waren zeldzaam 
geworden. Bovendien had Europees, Vlaams en 
gemeentegeld (lees: ons belastingsgeld) ervoor 
gezorgd dat een aannemersbedrijf behoorlijk 
gesubsidieerd werd om  voor een “creatieve 
ontsluiting van de terrils van Beringen en Zolder”  te 
zorgen. Wat dat precies wilde zeggen had Sofie ook

 mogen vaststellen: de helft van het terrilpadennet 
werd (met afsluitingen en kapstruweel) afgesloten 
voor onbevoegden en de resterende pad rond en 
naar de top werd rijkelijk met stenenrijke (en 
looponvriendelijke) specie bestrooid. De koninklijke 
trap-met leuning die naar de top leidde was de kroon 
op het werk: een meesterstuk! Tot je op de top 
mocht vaststellen dat een borsthoge afsluiting je 
omknelde en  een wijds en onbevangen uitzicht 
belemmerde. 
Verkrachte bossen enerzijds en puriteinse 
natuurreligie anderzijds maakten het de baanlegger 
miet gemakkelijk al had ik daaromtrent ook de 
volksverheffende mening van de betrokken 
initiatiefnemers over gehoord.

22 legale ploegen aan de start voor de 30 posten die 
door Toon, Jeroen VdK en Frederik werden 
rondgestrooid en nauwelijks drie kwartier later 
stonden de gebroeders Franssen al te glunderen aan 
de aankomst. Het zou een Trol-triom worden want 
ook Frans Laenen en Leopold Ooms gingen de rest 
van het deelnemersveld vooraf. Ei zo na hadden 
Marc Hermans en uw dienaar daar een stokje kunnen 
voorsteken maar zoals je weet woont, traint, leeft, 
ademt, speelt en grommelt uw dienaar op het kaartje 
van Genemeer en het weze hem dus vergeven dat hij 
in de alledaagsheid van deze beleving één postje 
over het hoofd had gezien en op zijn vermoeide 
stappen moest wederkeren. Zijnploeggenoot moest 
het onder het slaken van luide jammerklachten 
ondergaan.

Jong diensbaar hamokgeweld: Claes- en 
Geldofkroost!
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Gelukkig was er ook nog Luc Cloostermans en 
technisch hoekjesfan Tristan Bloemen  om beslag te 
leggen op de derde plaats en zodoende  de 
Hamokeer te redden. En waren saar ook niet de two 
liners Johan Maes en Jos Lijnen en de halve 
Hamokploeg Oeyen-Bolssens om het leed te 
verzachten? Laatstgenoemden sierden zich 
trouwens ook met gewin voor de vrouwelijke soort 
terwijl schrijver dezes in het ongewisse is omtrent de 
trofee voor het eerste gemengde duo, met name 
Ronny Timmers en An Verberne! In het duozitten 
waren zij al een geoefend koppel, in het duolopen 
wacht hen wellicht een mooie toekomst!

De heerlijke bakgeuren ondersteunden ondertussen 
de geanimeerde wedstrijdanalyses en Marc Claes, 
Koen Meynen en de Wim Hoekxen van deze wereld 
bedienden het loopvolk à la tête du client!
De dorstige kelen moesten zich wenden tot de 
Claes- of Geldofkroost, geassisteerd door Tristan, 
Anton of andere Reinertsen en  Greet en Sofie liepen 
zich suf  om de ‘groene’ bbq-ingrediënten hapklaar te 
serveren terwijl het mansvolk, Dries en Jeroen (nog 
met examenzweet achter zijn oren) voor  het zittend 
verk opteerden. En zat daar ook gene Koen 
Bosmans zich het omegazweet uit de vingers te 
tokkelen om (weer eens) Finse computerknopen door 
te hakken?
Het opruimen was met vereende jonge krachten en 
olv bbq-manitoe Bart Herremans een fluitje van een 
cent al was de bedachtzame hulp van de oudertjes 
meer dan welkom.
 

De uitslag
1 DesmondFRANSSEN 0:43:59

Winston  FRANSSEN

2 Leopold  OOMS 0:49:37
Frans  LAENEN

3 Tristan  BLOEMEN 0:56:49
Luc  CLOOSTERMANS

4 Johan  MAES         0:56:55
Jos  LIJNEN

5 Vanessa  BOLSENS 0:57:59
Greet  OEYEN
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6 Frank  VINKX         0:59:38
Kris  VAN GELDER

7 Ronny  TIMMERS        0:59:45
An  VERBERNE

8 Alfons  BAKELANTS 1:01:48
Bert  MERTENS

9 Hans  TALLOEN 1:02:27
Jef  BOECKX

10 Wim  VERVOORT 1:02:31
Paul  BOLSENS

11 Marc  HERMANS 1:05:38
Jos  THIJS

12 Nancy  WENDER ICK 1:06:08
Gunther  DEFERME

13 Gerard  PLESSERS 1:07:14
Willem  LAVREYSEN

14 Frans  WENS         1:12:39
Herman  JANSSEN

15 Angela  TIELEMANS 1:13:26
Alfred  SIMKENS

16 Daniel  MARINUS 1:16:10
Dieter  MARINUS

17 Ian  GELDOF         1:16:43
Vladimir GELDOF

18 Peter  VANDEPUTTE 1:19:04
Jan  VANDEPUTTE

19 Hilde  VERCAEREN 1:28:49
Bert  GEUDENS

20 Sibylle  BLOEMEN 1:37:12
Martine  TAFFEIREN

Karel PEETERS       Geen loper voor post 106
WouterPLESSERS Geen loper voor post 106
Willy HOEKX Geen loper voor post 106
Luc MELIS             Geen loper voor post 106

Sombere gezichten bij voorzitter en 
ondervoorzitter.Voelden ze  toen de bui  al 

hangen?
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Dries serveerde in stijl!

BBQ-manitoe Bart moest  aandacht verdelen 
over hamokkrijgertjes en squaw

Com'on you guys & girls!!
Subject: OMM 2008, just do it!!

Ongetwijfeld hebben jullie de brochure al in de bus 
gekregen, en heeft
het weer van de voorbije dagen jullie doen denken 
aan die heerlijke KIMM
tijd, dus geef elkaar een teamknuf en inschrijven die 
handel!!

Entries are open!! http://theomm.com/enternow.html

Welcome to the 41st OMM taking place on 25/26th 
October 2008.

This is the premier UK event to test teamwork, self-
reliance, endurance,
outdoor and navigational skills.
The reputation of the event is worldwide and every 
year we have entrants
from between 12-14 countries.

The ethos of the event is to be totally self-reliant, in 
the wilds,
carrying all equipment, no outside support and 
without GPS or cell
phone. Your first source of help is your partner and if 
you retire you
are responsible for getting yourselves back to base. 
Any teams not
arriving at the overnight camp are assumed to have 
camped safely. In
these days of 24/7 contact and total support this is 
an event to test
and indeed help develop teamwork and self-reliance.

WHERE: Northern England; the exact location to be 
advised after August
4th 2008

met vriendelijke groeten,
Dieter

(nvdr: d.i. een oproep van Dieter Hauwaerts, loper 
van het hele KIMM-gala: C, B, A en elitewedstrijden. 
Deze laatste al 2 X zonder de finish te bereiken. 
Gaat het hem en Hans Vermeiren de derde maal wel 
lukken?)
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Kessel-lo
15 juni 2008

‘t Prieeltje
Vanaf post 6 een kat en muisspelletje met onze 
knijper !!!

Eén van de gouden regels bij het oriënteren is toch 
wel rustig vertrekken en zien dat je op de kaart 
komt.  Iets wat vandaag in Kessel-Lo op omloop 2 
toch niet echt zo gemakkelijk was, want men stuurde 
ons al direct vanaf post 1 naar het kaartje met 
uitvergroting tot 1 / 2000.  Als je je dan op de 
gewone kaart van 1 / 5000 ook nog eens vergist met 
het verkeerde deel van de vijver is het toch echt wel 
even vloeken omdat je niet direct je eerste post 
vindt.  In ieder geval stonden de eerste 5 posten in 
dit gedeelte.  Post 4 stond zelfs boven op een 
speeltuig zodat velen onder ons zich nog eens als 
een kind (velen verleren het zelfs nooit) konden 
gedragen.  Sommigen slaagden er zelfs in om tussen 
die netten tot bij de post te geraken.  Anderen 
namen de iets makkelijkere weg langs de blokjes 
omhoog om zich dan via de glijbaan terug naar 
beneden te begeven.  Het moet toch wel grappig 
geweest zijn voor die spelende kinderen om daar 
volwassenen in apepakjes naar boven te zien 
klauteren.  

Vanaf post 6 begon dan het grotere loopwerk waarbij 
je toch soms echt moest uitkijken welke wegkeuze je 
nam.  En daar was het dan dat ik voor de eerste 
keer onze knijper vóór mij in het oog kreeg. Toch is 
ie er opnieuw in geslaagd om uit het zicht te 
verdwijnen op weg naar post 8.  
Post 9 stond naar mijn mening een beetje smerig.  
Was het die aan mijn kant of aan de andere kant van 
dat houtwerk.  Of aan “welke kant” stond “ik” alweer 
? Ik heb in ieder geval eerst de verkeerde geknipt, 
dus die aan de andere kant, of was het die aan mijne 
kant ? 
Aan 11 zag ik dan opnieuw onze knijper die daar 
stond te dansen omdat ie niet kon besluiten in welke 
richting hij zou vertrekken.  Of stond ie me gewoon 
op te wachten ? Vind ik ook wel lief  natuurlijk.  

En dan begon echt het kat en muisspel.  Dan was hij 
weer eerst aan de post en dan weer was het mijn 
beurt.  
Op weg naar 14 wou ie zelfs persé over een houten 
brug die enkele meters verder opnieuw op het pad 
uitkwam.  Dacht ie via die weg over dat water te 
geraken of was de speelsheid er na dat touwwerk en 
die glijbaan nog altijd niet uit.  Het enige wat ik weet 
is dat ik het leuk vond om te zien.  Voor de volgende 
post ging ik dan weer over die brug om boven te 
beseffen dat de post er naast stond.  Iets wat onze 
knijper dan blijkbaar weer wel wist.  Maar dat had er 
waarschijnlijk mee te maken omdat ie daarboven al 
was geweest.  
De volgende weer iets van dien aard.  
17 hadden ze dan heel netjes verstopt in een houten 
prieeltje en de gedachten waar onze knijper toen mee 
rondliep ga ik je doodleuk niet vertellen.  
Post 20 had men echt niet juist staan (en dit is iets 
wat ik niet dikwijls durf te beweren) of was het het 
cirkeltje op de kaart dat niet op de juiste plaats 
stond ? Voor de rest nog wat klauterwerk en heel 
mijn parcours mijn best gedaan om het zo droog 
mogelijk te houden tot aan de voorlaatste post.  Wie 
had in godsnaam die post daar in dat groen in de 
nattigheid gezet, leuke plaats hoor ! 
Onze knijper kreeg dan weer niet genoeg van dat 
groen zodat ik aan de aankomstpost moest wachten 
op zijn verschijning.
Conclusie : echt een sprintje om U tegen te zeggen.  
Mooi domein trouwens.

An

‘t prieeltje ontbreekt hier 
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Lief Noelmans

echtgenote van Paul Thysen
moeder van Tine, Tom, Joke en Bram

grootmoeder van Jules
* Leopoldstad 25 oktober 1959

 te Hasselt 15 juni 2008

Lief Noelmans werd hamoklid op 10 maart 1990. 
1994 werd een topjaar met een Belgische titel Long 
Distance (D35) en aflossing (samen met Amber Thys 
en Elisabeth Schutjes) in de open categorie. 
Vergezeld van haar kinderen Tom, Bram en Tine 
(Belgisch Kampioen aflossing in 1993, 1994 en 1996) 
was zij in de jaren 90 sterk aanwezig in het 
clubleven van hamok. Ook in de school waar zij les 
gaf verspreidde zij het oriëntatieleven.

In 1999 werd zij getroffen door borstkanker en begon

een onsportieve strijd die ze, ondanks 
onvoorstelbare sterke mentale weerbaarheid, niet 
heeft kunnen winnen.
Toch meldde zij zich in deze periode nog sporadisch 
aan de start van een oriëntatiecross om te kunnen 
genieten van de sport waarvan ze erg veel  hield. Zij 
was nog present (6de) op de 3 daagse van 
Vlaanderen in 2002. Op haar doodsprentje stond ze 
in hamok-outfit.
Op dat prentje lazen we deze tekst van haar:

thuis - dood - ... dan toch

ik zwijg - stapel woorden
niet uitgesproken - in m’n brein
troosten kan niet meer
zovelen lijden pijn
explodeer - spat uiteen
tier - brul - roep
verdriet raaskalt
een beeld op m’n netvlies
gebrand
een goed mens sterft nooit.

lief

Jayden

hoi,   vanacht 1 uur zijn we grootouders geworden, 
van een kleinzoon jaden, 49 cm en 2950 gr

groetjes ann en lucien
  

Tot zover de enthousiaste hamokgrootouder Lucien 
Bosmans die ons zeker nog zal informeren hoe dat 
de ouders het maken en andere onbelangrijke details
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Voorbij
1.Finse aflossing + BBQ
vrijdag 27 juni 2008
Stal “Genemeer”

Voor een verslag van de Finse aflossing annex 
barbecue verwijzen we naar blz 7,8,9 en 10.

Toogpersoneel Frederik, Ian en Tristan

Gaat komen
De enige echte en onvervalste 

Waar de hamokzomer zal openbarsten en de club 
weer een mijlpaal (en een hele hoop posten) zal 
neerzetten
Velen zijn al aangesproken en hebben zich spontaan 
al opgegeven voor een functie.
Werkgroep Marc Hermans
Baanlegging
Luc Melis, Luc Cloostermans, Stefaan Schutjes, 
Controle prebalises
Francois Schoonis, mARC
Plaatsen posten, ophalen posten
 Luc Melis, Luc Cloostermans, Stefaan Schutjes, 
Francois Schoonis, mARC
Ophalen posten nog enkele additionele kandidaten 
Start  
Organisatie Willy Van Caelenberge en Henrie Van 
Briel
Hij rekent op de 3 startploegen 
Zijnde Pierre Theunkens, Jos Duchesne, Fernand 
Scheelen, Gert Jansen en den Tuur
Voorlopers
Bart Mellebeek, Dominique Schutjes, Danielle Nolens, 
Pierre Theunkens Jos Duchesne en Marleen doet de 
-12
Werkgroep An Verberne
Maria Delarbre
Roza Cools
Peter Vandeputte
Nancy Wenderickx
Greta de Bock
Jen Vanreusel (voorlopig eerste dag)
Francine Mols (voorlopig eerste dag)
Ivan en Caroline Laurent (ook voorlopig eerste dag)
Werkgroep Bart Herremans
technisch:
Ronny Timmers, Jeroen Hoekx, Koen Meynen, 
Vladimir Geldof, Jan Vandeputte, Bart Herremans 
(onder voorbehoud)
assistentie:
Godelieve Bruynseels, Willy Renders, Danielle 
Nolens, Dominique Schutjes
 Werkgroep Jos Thys
kinderopvang
Christine Put, Nicolaas Vanheel, Alexandra Baes
kinderomloop
Guido Timmers, Brigitte Bijloos en kroost, Ronny 
Timmers (kaarten) 
podiumceremonie
Phil Mellebeek

Hier moet nog aan toegevoegd worden: de 
werkgroepen van Marijs Vandeweyer (camping en 
onthaal), Georges Deferme (materiaal), Ronny 
Timmers (kaarten) en Bart Mellebeek (P.R.)

Wees gul met clubliefde
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