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Tussen Berm en Toog

16 Juni was een plezante O-zondag in Lommel! 
Het wedstrijdcentrum op Provil oogde 
feestelijk. Met hamokvlag en hamokwimpel 
probeerden we er een aangename clubdag van te
maken. Peter en C° verzorgden de lekkere 
barbecue. Jos (vooral) en C° zorgden voor een 
feestelijke ontvangstruimte. Heel wat 
aanwezigen waren trouwens onder de indruk 
van het ooit door Tuur gepresteerde werk. En 
Jeroen en C° zorgden voor knappe wedstrijden. 
Wat wil een oriënteur nog meer...

Balendijk is en blijft steeds een uitdagend 
terrein. Eén van de verrassendste O-kaartjes zei 

een oud-elitekampioen nederig. Hij wist 
blijkbaar niet dat hier ooit nog de finale van het 
toen nog Belgische Kampioenschap Korte 
Afstand was gelopen. Naast de gewone omlopen
bood Jeroen ook nog een retro “Tuur-Classic” 
aan. De kaarten hiervoor waren volledig 
uitverkocht! Het respect van de 
generatiegenoten is heel groot, dat bleek 
duidelijk uit hun talrijke aanwezigheid. Door de 
wedstrijdformule kregen we trouwens een heel 
bijzonder podium, de bekers en medailles waren
natuurlijk navenant en Tuur ontving voor zijn 
dertigjarige clubloopbaan natuurlijk de grootste 
trofee!
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Bedankt Tuur en Roza en vanaf nu spreken we 
Tuur aan als ERE-SECRETARIS! Het is maar 
dat iedereen het zeker weet en zal onthouden!

Al de eropvolgende vrijdag nodigde secretaris 
Pascal ons uit op zijn ‘Beker van de Secretaris’. 
Een verslag hiervan staat al op de hamokwebsite
maar het was zeker een cross waarin naast O-
kunde ook tactiek en techniek belangrijk waren. 
En het niet kwijtspelen van de opgehaalde 
punten... Nietwaar Gustje? Nietwaar Luc B?

De Algemene Vergadering van Hamok 2013 (de
negenentwintigste al!) kende weer het 
gebruikelijke stramien. Een sportief verslag, een
financieel verslag (sedert lang nog eens zonder 
winst vorig jaar), met Vladimir Geldof ook 
spijtig genoeg een afscheidsnemend bestuurslid.
Vladimir trok enkele jaren serieus mee aan de 
hamokkar. Hij kreeg erg snel het Helga-
programma onder de knie en maakte deel uit 
van onze niet zo druk al nu bezette PC-ploegen. 
Naast dit werk staan ook enkele baanleggingen 
en andere clubactiviteiten op zijn 
hamokpalmares. Ernstige knieperikelen en 
drukke werk -en andere bezigheden noopten 
hem om het wat rustiger aan te doen. Bedankt 
Vladimir voor het vele geleverde hamokwerk en
hopelijk tot rap terug in het bos en de uitslagen!

We mogen echter ook een aantal nieuwe 
bestuursleden aankondigen en dat is altijd 
plezant. Naast de al gekende 
wedstrijdcoördinator Luc Bouve werd de 
gemiddelde bestuursleeftijd drastisch verlaagd 
door de komst van Dries van der Kleij en Peter 
Krampiltz.  Allebei zijn ze erg sterk van start 
gegaan en hebben al heel duidelijk getoond dat 
ze van aanpakken weten. Hun eerste en verdere 
werkstukken volgen zeker nog één van de 
weken of maanden!

Sportief liepen we een zware en natte nationale 
in Weris. Samen met Roza en Danielle mocht ik 
op het hoogste podium. Jil (-10!), Pascal, Dirk 
en Phil werden tweede en Fee (-10!), Miel (-16) 
en Greta behaalden brons. Proficiat maar zeker 
ook aan iedereen die in dergelijke zware en  
moeilijke omstandigheden deze cross tot een 
goed einde wist te brengen!

Aan het nationale MTB-kampioenschap op de 
zware militaire terreinen van Marche-En-
Famenne namen slechts vijf hammers deel. Vic 
werd knap derde en Willy droogde zowaar 
Michel Ooms af en dat hebben er nog weinig 
voorgedaan! Ook hier proficiat aan elke dappere
deelnemer!

Slechts één eigen hamokcross in de twee 
vakantiemaanden. Benjamin Anciaux nodigt ons
al het eerste zomerweekend uit op de Pelter 
Rallye en het Dommelhof. Dit lijkt me een 
prima gelegenheid om de benen nog eens te 
strekken en wat snelheid op te doen voor de 
misschien moeilijke en zware O-meerdaagsen 
die in gans Europa zullen worden bezocht. Ik 
ben weer benieuwd naar de verhalen!

Vanaf half augustus staan enkele Driedaagses 
gepland in Eksel en Drenthe en dat zijn 
natuurlijk de beste omstandigheden om zeer 
goed voorbereid aan de start te komen van het 
hamokklapstuk van het jaar met het Belgische 
Kampioenschap lange Afstand in Kattenbos. 
Onze heel ervaren baanlegger en kaarttekenaar 
Wim Hoekx is al lang met de voorbereiding 
bezig en dat belooft weer! Ook de 
voorbereidingen van de randactiviteiten errond 
zijn volop bezig, ik ben zeker dat het op en rond
de weide van boer Leyen weer een heel plezante
0-dag zal zijn!

Het minst aangenaamste nieuws houden we tot 
het laatste... Naast de beslissing door de 
ongeldig samengestelde jury op de 
Clubaflossing besliste ook de BVOS-
Geschillencommissie om de uitslag niet te 
veranderen. Nadien bleek die 
Geschillencommissie op zijn beurt ook weer 
ongeldig samengesteld... en kreeg de 
organiserende club ook nog een ongeldige 
BVOS-blaam...waar zijn wij in godsnaam mee 
bezig???

Dit belooft een zodanige procedureslag te 
worden dat we de eer aan onszelf hebben 
gehouden en niet het hele BVOS-O-wereldje 
hiermee een hele zomer hebben opgezadeld. 
Onze instellingen zijn duidelijk niet opgewassen
tegen dergelijke ingewikkelde zaken. Omdat we
ons hierdoor niet afdoende hebben kunnen 
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verdedigen blijft het winnende hamokteam voor
ons natuurlijk wel overduidelijk de sportieve en 
morele overwinnaar van deze Clubaflossing! 
Proficiat aan allen!

Een verder gevolg hiervan is voor mij natuurlijk
dat het back-uplabel vanaf nu zijn waarde als 
controlekaart heeft verloren. Als het niet telt om
de aangedane controleposten te checken dan is 
het logische gevolg dat het enkel telt als 
betalingsbewijs aan de start. Eventueel om een 
onzekere atleet zijn declassering uit te leggen 
maar niet meer om een al dan niet terecht 
gefrusteerde atleet opnieuw in de uitslag op te 

nemen.  Ik denk dat er hier werk aan de winkel 
is voor de BVOS-TC!

We verliezen echter zeker ons goede humeur 
niet, we beoefenen immers nog altijd een 
wondermooie sport!

Een bijzondere vermelding gaat  deze maand 
zeker ook naar Marc (biker) Mertens die de Iron
Man in Klagenfurt op zijn palmares schreef, ook
een dikke proficiat!

Nog een prettige zomer!

Luc

Jeugdtrainingen
De zomerkalender

We zijn halfweg met onze trainingen en we zien
onder onze beginners wel wat vooruitgang.

Ook tijdens de zomermaanden gaan we gewoon 
door met onze oefenmomenten.

Er is wel een kleine verschuiving in de datums, 
dus opgelet:

• 11 juli
• 25 juli -> wordt 1 augustus
• 8 augustus
• 22 augustus

• 5 september
• 19 september

Naar gewoonte zullen we ook steeds zorgen 
voor een oefening voor gevorderden.

Deze zijn dan toegankelijk voor iedereen, jong 
of jong van geest.

Mag ik wel vragen om steeds tijdig (iets voor 
19:00h) aanwezig te zijn., zeker nu ook de 
jongsten niet meer op het Vlietje blijven.

-- Pascal
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Voorinschrijvingen
Alle inschrijvingen bij Daniëlle

Wiet Special

Eens iets anders voor in de zomermaanden: 
kayak-O en Bike-Run-O. Dat zijn niet toevallig 
een aantal sporten waarin Wiet bij de beteren is. 
Vertrek en aankomst aan de KKK, of de 
Kastelse Kayak Klub in Kasterlee op zaterdag 
10 augustus. Inschijven voor 28 juli.

Driedaagse van Limburg

Het voordeligste tarief is wel al afgelopen, maar
je kan nog inschrijven tot 2 augustus voor deze 
driedaagse op 16-17-18 augustus in het 
Lommelse.

BK Interclub

Na de perikelen bij de clubaflossing is het tijd 
om te tonen dat de motivatie nog steeds groot is.
25 augustus in Bertrix is de uitgelezen kans om 
dat te doen op het Belgisch kampioenschap 
interclub.

Inschrijven voor 11 augustus bij Daniëlle.

Nationale 4

Gruitroderbos is één van die kaarten waar het 
altijd fijn lopen is. Dit jaar is het ook de ultieme 
voorbereiding op het BK lang op Kattenbos. De 
duinen zijn iets hoger, maar voor de rest is 8 
september de dag waarop je al te weten kan 
komen wie te kloppen is en wie niet.

Inschrijven voor 25 augustus.

BK Lang

Dit is de wedstrijd van het jaar. Fantastische 
bossen en een perfecte wedstrijdlocatie zorgen 
dat het voor iedereen aangenaam gaat zijn om 
deze wedstrijd mee te lopen. Dat het een 
kampioenschap is op 15 september, is maar 
bijkomstig voor de meerderheid van de lopers, 

hoewel enig succes natuurlijk niet onaangenaam
is.

Neem een kijkje op http://bk.hamok.be/ om het 
terrein en wat kaartfragmenten te zien. Helpers 
en voorlopers zijn natuurlijk ook altijd welkom 
om zich aan te melden, maar zie toch dat je zelf 
mee kan lopen!

Inschrijven voor 1 september.

Clubweekend

Het clubweekend op 26 en 27 oktober in de 
Veluwe belooft een voltreffer te worden. 
Schitterende kaarten en de perfecte gelegenheid 
om zonder veel zorgen een buitenlandse 
wedstrijd mee te maken. Inschrijven doe je best 
zo vlug mogelijk bij Peter Krampiltz 
peterkrampiltz@hotmail.com omdat het aantal 
toegelaten lopers op de driedaagse beperkt is!
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BK Fiets-O
Willy niet van een caele reis thuis!

15 juni – Noiseux

Goud
Willy Van Caelenberge (HMD)

Brons
Vic Vanderstraeten (HMC)

Slechts 5 hamokkers maakten zichzelf en hun 
fiets klaar om op de militaire terreinen van 
Marche en Famenne  berg en dal en het  
Belgisch podium te bestormen. Een achttal jaren
geleden werd op precies dezelfde kaart – op een 
venijnige aankomstzone na – ook al een BK 
georganiseerd. Toen vertrok men echter op het 
zuidelijkste deel van de kaart, nu in het noorden,
toen was de schaal 1/20.000, nu 1/15.000, toen 
heette de kaart ‘Le camp de Marche’, nu ‘La 
Haie du cerf’, toen won uw dienaar niet en nu 
ook weer niet.

De grootste fout die een Fiets-O beoefenaar kan 
maken is  als fietser blijven denken als een 
loper. Er is een essentieel verschil.  Als een 
loper in goed doorloopbaar terrein loopt tegen 
10 km (6’/km) per uur zal hij in slecht 

doorloopbaar terrein wellicht 5km, in het 
slechtste geval 3 km (20’/km) per uur of 1/3 van
zijn snelste looptijd  halen. Als een fietser 
daarentegen op goed berijdbare wegen 25 km 
per uur haalt  moet hij op slechte wegen in het 
slechtste geval van de fiets stappen en daalt zijn 
snelheid dus naar 5 km per uur of  1/5 van zijn 
optimale snelheid. Blijf dus zoveel mogelijk 
weg van de slecht berijdbare wegen (of de met 
puntjes aangeduide wegen op Fiets-O kaarten) 
Een wijsheid die in het enthousiasme van een 
start echter heel vlug wordt weggewaaid (de 
wind stond pal op kop) waardoor de instincten 
weer de bovenhand halen en resoluut voor de 
kortste weg wordt gekozen met alle gevolgen 
vandien. In plaats van fluitend als een toerist 
naar het eerste controlepunt te bollen wordt het 
duwen en trekken, op- en afstappen, zwoegen en
zweten om uiteindelijk medestarter Dirk 
Deygers tegen te komen die het spoor ook 
bijster was. De toon was gezet, het vloeken nam
een aanvang en stopte pas toen een paar posten 
later Dirk langs de weg zijn band stond af te 
trekken. Het kon dus nog erger! Dirk leverde 
daar wel een verbluffend staaltje 
zelfredzaamheid af want hij had voor dat 
plattebandenbeen nauwelijks 6’ meer tijd nodig 
dan zijn rechtstreekse concurrenten. Volgens 
hem is investeren in een fietscursus  voldoende 
voor het verwerven van deze handigheid. Niet 
voldoende echter om op het podium te komen 
wat Vic Vanderstraeten wel lukte met één 
wegkeuzefout minder dan ondergetekende.

Bart Mellebeek had meer den 2 u nodig om 
fiets, lijf en leden artistiek verantwoord in te 
smeren met streekgebonden kleimodder. Buiten 
een waanzinnig doorzettingsvermogen (alleen 
zijn 58 X 11 was beschikbaar!) was dat zijn 
knapste prestatie. Schoon en ongeschonden 
stond daarentegen Willy Van Caelenberge  als 
kampioen te blinken: bijna 10’ sneller dan 
ijzervreter Michel Ooms. Schitterend!

-- Knijper
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Tuur Classic
Zelfs met konijnenpijpen!

16 juni – Lommel-Balendijk

Gilbert Stapelaere, Rik Thys, Jozef Autmans, 
Jacky Sallaerts of ene R. Wagener hebben nooit 
het genoegen kunnen smaken om in de 
wedstrijd-met-hun-naam te kunnen starten.

Tuur Cloostermans daarentegen stond 
glunderend met controlekaart tussen de vingers 
aan de start van zijn hoogsteigen ‘Tuur Classic’ 
Wat doet dat met een mens? We hebben het hem
uit piëteit niet durven vragen. Hij kon alvast op 
zoek naar knijptangen die op ouderwetse wijze 
in konijnenpijpen werden gestopt en via 
gedateerde kaarten dus onmogelijk op te sporen 
waren. Gelukkig wekten een borrel van Gust  en
een knuffel van Daniëlle in de caravan de 
stervenden terug tot leven.

Wellicht hebben de genodigden (overloop even 
het uitslagenlijstje van de ‘T.C.’) en het 
aanwezige hamokvolkje hem hagiografische eer
bewezen, maar Tuur bleef zijn eigen zichzelve, 
kneep minzaam glimlachend zijn gasten in de 
arm en  luisterde naar de kwinkslagen van de 
Rikskes en Gustekes van deze wereld.

Voorzitter Luc vertelde uit het vuistje  waarom 
hamok zoveel respect voor zijn afscheidnemend 
secretaris liet opborrelen want zijn academisch 
uitgesponnen referaat  bleef ergens digitaal in de
‘cloud’ gevangen. Vele lovende woorden vielen 

toch uit de lucht om Tuur als stichter, secretaris, 
organisator, schrijver, ledenwerver, inspirator, 
animator, klusjes- en andere manusjesman te 
bezingen.

Waarna Tuur heel routineus de medailles rond 
meerendeels erg oude nekken hing, daarbij geen
rimpelende wang uit de weg gaand. De bekers 
waren voor Magda Goffin, Jil Mariën, Odette 
Morel, Denis Reynders, Jean Ooms en Ivo 
Timmermans, de bloemen voor eega Roza en 
zelf keek Tuur  met verwondering naar het 
glazen sculptuur dat hem  door de voorzitter in 
de handen werd gestopt  en waarop hij kon 
lezen: “Hamok dankt Tuur Cloostermans.”

Het bijzonder gesmaakt werk van baanlegger 
Jeroen Hoekx zat er toen op en bbq-animator 
Pëter Krampiltz kon zijn gasten aan tafel 
roepen. Hij jongleerde met worst, reepjes en 
andere vleeslappen terwijl Maria en co de kelen 
vochtig hielden. Sterke verhalen werden verteld 
en dure eden gezworen. Wij onthielden er 2: 
Guido Ceunen komt terug als hij gepensioneerd 
is (begin 2014) en Marc Hermans organiseert 
volgend jaar opnieuw een ‘Master of 
orienteering’

-- Knijper
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Tuur Classic
16 juni 2013

Lommel ‘Balendijk’

Dames

1.Magda Goffin V 1936 53'15" 0 u 54'15"
2.Jil Mariën V 1945 46'05" 0 u 56'05"
3.Odette Moret V 1953 50'45" 1 u 08'45"
4.Monica Roeling V 1952 59'45" 1 u 10'45"
5.Lieve Geens V 1950 0 u 58'30" 1 u 13'30"
6.Elisabeth Schutjes V 1978 30'30" 1 u 13'30"
7.Betty Demeyer V 1964 47'40" 1 u 16'40"
8.An Verberne V 1967 45'27" 1 u 17'27"
9.Francine Mols V 1959 1 u 11'40" 1 u 35'40"
10.Frie Bresseleers V 1943 3 u 38'00" 3 u 46'00"

Heren
1.Denis Reynders M 1929 49'10" 0 u 43'10"
2.Jean Ooms M 1941 40'20" 0 u 46'20"
3.Ivo Timmermans M 1950 32'01" 0 u 47'01"
4.Michel Ooms M 1937 45'25" 0 u 47'25"
5.Luc Cloostermans M 1961 23'35" 0 u 49'35"
6.Frans Van De Moortel M 1935 51'00" 0 u 51'00"
7.André Derijk M 1935 52'25" 0 u 52'25"
8.Bart Mellebeek M 1966 22'25" 0 u 53'25"
9.Koen Meynen M 1964 24'50" 0 u 53'50"
10.Rikske Geenen M 1928 1 u 01'30" 0 u 54'30"
11.Tuur Classic M 1935 55'30" 0 u 55'30"
12.Marc Hermans M 1958 33'40" 0 u 56'40"
13.Guido Ceunen M 1952 39'40" 0 u 56'40"
14.Ferdinand Geboers M 1955 36'51" 0 u 56'51"
15.Jos Thys M 1946 45'55" 0 u 56'55"
16.Jos Houben M 1947 45'09" 0 u 57'09"
17.Mark Vanotten M 1954 38'11" 0 u 57'11"
18.Jos Bylemans M 1946 46'20" 0 u 57'20"
19.Jos Timmermans M 1948 44'40" 0 u 57'40"
20.Luc Melis M 1961 32'20" 0 u 58'20"
21.Frank Buytaert M 1971 24'05" 1 u 00' 05"
22.Mark Vanbruggen M 1946 49'07" 1 u 00'07"
23.Stefan Schutjes M 1976 20'50" 1 u 01'50"
24.Ronny Timmers M 1974 22'53" 1 u 01'53"
25.Rudi Cantré M 1951 50'35" 1 u 06'35"
26.Aimé Franssens M 1944 58'20" 1 u 07'20"
27.Albert Vancaenegem M 1957 45'40" 1 u 07'40"
28.Ton Peeters M 1967 38'00" 1 u 08'00"
29.Lucien Bosmans M 1958 47'55" 1 u 10'55"
30.Hendrik Vandeberk M 1937 1 u 12' 25" 1 u 14'25"
31.Winston Franssen M 1985 30'25" 1 u 20'25"
32.Wim Briers M 1980 40'40" 1 u 25'40"
33.Tino Nijst M 1973 49'44" 1 u 27'44"
34.Roger Aerts M 1936 1 u 28'00" 1 u 29'00"
35.Jur Ringers M 1973 51'25" 1 u 29'25"
36.Alfons Bos M 1941 1 u 24'00" 1 u 30'00"
37.Albert Callens M 1942 1 u 30'20" 1 u 37'20"
38.Roeland Vanaken M 1985 1 u 20'27" 2 u 10'27"

39.René Reynders M 29'10"

Tuur Cloostermans is geboren in 1935. Alle deelnemers die in hetzelfde jaar geboren zijn krijgen hun gelopen tijd als eindtijd. De 
deelnemers die 1 jaar vroeger geboren zijn krijgen hun gelopen tijd - 1 minuut, die 2 jaar vroeger geboren zijn krijgen hun gelopen tijd – 
2 minuten enz.
De deelenemers die 1 jaar  later geboren zijn krijgen hun gelopen tijd + 1 minuut,  die 2 jaar later geboren zijn krijgen hun gelopen tijd + 
2 minuten enz.

Hamok dankt alle deelnemers aan deze eerste ‘TUUR CLASSIC’
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Tuur
De schrijver...

Tuur heeft in zijn ‘carrière’ tientallen kilo’s 
papier volgeschreven. Als secretaris van de 
Looise Atletiekvereniging leverde hij lijvige 
jaarverslagen af met ALLE uitslagen van  de 
atleten, zowel in de cross als op de piste. Al zijn
trainingsideeën (‘De afstandsloper’ Eupen, 1963
136 blz al dan niet met copyrights) of 
ergernissen (Antwoord op de stelling van Roger 
Moens dat de Looise jeugd uitgeperst werd) 
vlamde hij stencilgewijs op papier en 
verspreidde hij  voor belangstellenden.

Zo verspreidde hij begin jaren 80 de eenmalige 
publicatie ‘De amateur’ Een verzameling  
bevindingen  en overpeinzingen zoals Fair play-
regels, over ‘Organiseren’, lijstjes-om-mee-te-
nemen-naar-een-oriëntatiecross,  over het 
deelnemen of niet-deelnemen van inrichters aan 
hun eigen wedstrijd, het missen van een ‘punt’ 
en de mislukte lange-afstand van ASUB die een 
massacross werd.

Dat hij daarenboven nog  over een flinke dosis 
fantasie beschikte – niet gespeend van enig 
cynisme -  bleek uit zijn toekomstvisie over 
oriëntatielopen in ‘Het jaar 2000’, toen nog een 
20-tal jaren verwijderd. Al is bij Tuur de 
werkelijkheid nooit ver af…….!!!!!

We citeren:

Het nationaal kampioenschap voor prof-
oriënteerders

In een ontspannen en vriendelijke sfeer greep 
vorige zondag het kampioenschap plaats. 
Slechts vier deelnemers liepen arm- of 
beenbreuken op bij het vechten om de tang aan 
een controlepunt. Drie jongeren werden in de 
aankomstgang vertrappeld. Twee konkurrenten 
vermist opgegeven, ze werden maandag 
teruggevonden, dood. Beiden hadden een dolk 
in de rug gekregen, het is moeilijk om uit te 
maken of ze door een tegenstander of een 
klubmakker werden omgebracht. De dolken 
waren immers niet van klubkleuren voorzien. In 
het totaal namen 27 lopers aan het 
kampioenschap deel.

Straffen

Volgende atleten werden door hun club …… als 
volgt gestraft:

-Henri Desgrange werd het rechterbeen 
afgekapt omdat hij met een groene en rode sok 
liep tijdens een regionale wedstrijd. Betrokken 
atleet mag in de toekomst enkel nog deelnemen 
aan oriëntatiecrossen als zijn TWEE krukken in 
het rood geschilderd zijn! (Art 17 Kledijen)

-Robert van Acker liep een levenslange 
schorsing op omdat hij sprak met 
TEGENSTANDER van een ander club, omdat 
hij niet akkoord ging met de straf kreeg hij nog 
10 jaar bij (Art 11 Tucht)

-Vincent Delaruelle liep 30 jaar startverbod op, 
omdat hij een loopster (waar hij al eens meer 
werd met samengezien) van een andere club …. 
Heeft geroepen aan een post (Art 17 clubliefde).

9
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-Pino Bernotto kreeg 20 jaar loopverbod omdat 
hij een loper van een ander club liet voorgaan 
om te knijpen aan een post in plaats van hem 
een nekslag te geven of van hem een been te 
breken (Art 11 Tucht)

- Lopers X en Y,  die onderling van kaart 
hadden gewisseld, zullen voor dit vergrijp een 
onderlinge hoofdtransplantatie ondergaan, hun 
oorspronkelijke lichamen zullen de naam 
behouden. Dat Gilbaar en Undri dat doen 
akkoord, maar toch zo’n kweddelaars als die 
mannen niet!!!

- De straf van loper Z, 30 jaar loopverbod om 
met een tegenstander van een andere ploeg 
naar een wedstrijd te gaan, werd opgeheven 
nadat de loper bewezen had (3 getuigen) dat het
met G…… was dat hij de verplaatsing had 
gedaan.

Organisatie

Voortaan zal de opwarmingszone van iedere 
club gescheiden worden van de anderen met 5 
m hoge prikkeldraad, het is gebleken dat 3 m 
hoogte ontoereikend is.

En nog meerder voorvalletjes:

Zelfmoord

Een loper die, nadat hij 11 X had gewonnen, 
éénmaal 2de werd heeft zelfmoord gepleegd, u 
ziet het onze sport wordt keihard, er zijn geen 
alternatieven meer: het is winnen of sterven !!!!

Fraude

Ouderen onder u zullen zich nog wel herinneren
dat Standard in 1982 landskampioen werd. 
Goethals zei toen:”Dit was het werk  van 
keihard werken en zelftucht”… later bleek het 
een resultaat te zijn van 650.000 Fr, de 
schorsingen die op die zaak volgden waren 
zwaar. Nu schijnt er in het oriëntatielopen een 
even groot schandaal in de lucht te hangen. Een
inrichter zou namelijk 500.000 Fr ontvangen 
hebben om een deelnemer een kaart van een 
wedstrijd door te spelen. Dat hij zich laat 
omkopen kunnen we nog bij, maar dat hij op die
som nog geen belastingen heeft betaald is toch 
wel wat grof.

Aanslag

Een loper, die een punt in de cross moeilijk kon 
vinden, heeft een aanslag gepleegd op de 
inrichter, de bom vernietigde gans het huis, 
gelukkig was de inrichter afwezig. Voordien 
waren er op de wedstrijd al een paar posten 
door bommen vernield, het is echter de eerste 
maal dat men een aanslag doet op een inrichter,
maar u ziet men maakt vorderingen in alles.

Doping?

Men vreest dat ook in het oriënteren de doping 
zijn hand heeft, in een wedstrijd in Limburg 
nam een loper al de posten mee in plaats van 
zijn kaart te knijpen en stormde zo naar de 
aankomst …. Nieman kon hem doen inzien dat 
hij verkeerd was!!! Ja dat komt er van als de 
belangen te groot zijn en de geldprijzen de pan 
uit rijzen, dan grijpt men naar pil en spuit om 
toch maar te winnen.

Aktie ledenwerving “New Look 2000”

Vanaf heden zal volgende methode toegepast 
worden om nieuwe leden aan te werven: 

-3 hypernerveuze inrichters vangen de 
nieuwkomer aan het crossterrein op. Hij moet 
15’ lang een hersenspoeling ondergaan, daarna 
luidop roepen dat hij een nietsnut is, dat hij al 
lang moest aangesloten zijn en dat hij een 
domme k…. Is. Hij moet 500 Fr betalen om zijn 
kaart en mag geen vragen stellen. Moet 
vertrekken, men werpt hem zijn kaart naar het 
hoofd. Bij zijn aankomst moet men de loper 
uitkafferen omdat hij zo lang in het bos was, 
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hem doen inzien dat het een ezel is en dat hij 
wellicht nooit zal leren wat oriënteren is. Het is 
vooral het mentaal bewerken na de cross, tot op
heden werd dit veel te veel vergeten, dat 
renderend is.

Pas deze methode toe en u moogt er zeker van 
zijn ons ledenaantal zal verdubbelen of 
verdriedubbelen … want de zondag nadien 
brengt die loper beslist een paar vrienden  en 
zijn vrouw mee naar de wedstrijd. Aktie 
ledenwerving “New Look” 2000!!!!!!

Vanaf 1 oktober zullen al de deelnemers 
(vrouwen zowel als mannen) aan 
oriëntatiecrossen zich aan de aankomst, in de 

dichtstbijzijnde rivier of vijver, moeten wassen 
in hunne “Flikker”. Deze beslissing had men al 
veel langer moeten nemen omdat het in 
ZWEDEN ook zo is.

Een inrichter uit het hoger gelegen 
landsgedeelte, werd naar Zaïre geroepen om als
technisch helper bij een oriëntatiecross op te 
treden. Na de wedstrijd werd hij door J.Se.Se.  
Maarschalk en bevelhebber van het land, in de 
gevangenis gesmeten en op water en brood 
gezet. In de ontwikkelingslanden is men beter 
gewoon. Nochtans organiseerde de man in 
kwestie op dezelfde wijze als in ons land …

-- Knijper (en Tuur)

Phil wint Beker Secretaris
(Met Ronny)

De Beker van de Secretaris is normaal gezien 
een gemoedelijk gebeuren. Iedereen loopt zijn 
toertje op het gemak. Tempo maakt niet uit, een 
medaille is er toch. Niks van bij de nieuwe 
Secretaris: twee bekers, vijf medailles. Er moest
dus doorgelopen worden. Of dat mogelijk zou 
zijn, was wel nog afwachten, want buiten een 
horloge en eventueel een encyclopedie - letter S 
- meebrengen was er niets geweten.

Voor het concept bekend werd gemaakt, werden 
er ploegen meegedeeld. Uw dienaar vormde met
Maria een duo, de voorzitter met Guustje en zo 
verder tot er 11 ploegen met veel vragen aan de 
start stonden.

Elke ploeg kreeg twee kaarten, twee plastieken 
zakjes en een balpen. Op de kaart stonden 
posten met verschillende kleuren. Aan elke post 
waren punten te verdienen. Tot 10 bij een 
blauwe, iedereen 5 bij een rode en bij een gele 
post hing een memokaartje, waar er 15 punten te
sprokkelen waren en dat met een tijdslimiet van 
40 minuten. Waarom die encyclopedie nodig 
was, was niet duidelijk aan de start, en Jos was 
de zijne toch al kwijt. Wat wel snel duidelijk 
was, was dat het snel zou gaan. Lopers spurtten 
één richting uit, richting bos, posten en punten.

Eénmaal in het bos werd ook ontdekt dat het 
spel meer diepgang had. Wie kent de 
secretarisvogel? En bestaat die wel? De 
encyclopedie zou het geweten hebben. Net zoals
de latijnse oorsprong van 'secretaris'. 
Tegoedbonnen voor sjoelen, vogelepik of 21-en 
werden ook ontdekt, wat het brede spectrum van
vaardigheden waarover een 
Secretarisbekerwinnaar moet beschikken nog 
maar eens aantoont.

Wat de gemiddelde hammer wel niet deed, was 
op zijn/haar klok kijken. Toen de tijdslimiet op 
was, stonden we daar met 4 lopers en geen 
enkele volledige ploeg. De eerste ploeg die 
volledig zou zijn was die van de voorzitter en 
Guustje, maar toen die laatste zijn punten wilde 
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bovenhalen, bleken ze verdwenen te zijn. Terug 
zoeken dus. Zo kwamen Willy en Johan en 
Jean-Paul en Jean met de minste straftijd aan.

Dan kon het tellen beginnen. Ondertussen 
werden de spelletjes nog gespeeld. Eigenlijk 
maakte het allemaal niet uit, want aangezien 
Georges gekwetst is, Martin tegenwoordig in 
Frankrijk zit, was er toch niemand die Phil zou 
kunnen kloppen. Waar die andere Phil zo maar 
aan het prutsen is, is de onze alomtegenwoordig 
op podia allerhande. Alleen als het kan, in een 
ploeg als het moet. Zo kreeg hij hier nu een 
beetje hulp van Ronny. Toch was het nog 
spannend. Jos en Frederik kwamen tot op 2 
punten. Wat Jos betaald kreeg van Phil moet 
duizelingwekkend zijn geweest, want terwijl de 
andere ploegen samen naar de aankomst 
doorliepen tot ze er bij neervielen, moest een 
verbouwereerde Frederik toekijken hoe Jos op 
zijn duizendste gemakje afgewandeld kwam.

Frederik liet ook nog punten liggen aan post 19. 
Door Pascal naar eigen zeggen op de juiste 
plaats gezet, maar voor de lopers die op die 
juiste plaats zochten, onvindbaar. Zo ook voor 
Frederik en uw dienaar. Ronny vond die post 
wel. Had Phil, die vlakbij woont, hem 
verhangen en dat tegen Ronny gezegd? Volgens 
Pascal alvast niet: zijn broer Glenn organiseerde
een bosspel de namiddag voor de wedstrijd. En 
hij had juist op die plaats een letter verborgen. 
Nu was één van de deelnemers zo geïntrigeerd 
door dat vreemde oranje-witte object dat hij het 
maar meenam om aan de andere deelnemers te 

tonen. Hij moest het wel gaan terughangen, 
maar deed dat op de verkeerde plaats.

 De uitslag:

 1. Phil (en Ronny) - 115

 2. Jos T. en Frederik - 113

 3. Jos D. en Luc B. - 112

 4. Luc M. en Gust - 109

 5. Jean en Jean-Paul - 107

 6. Marc en An - 106

 7. Steve en Patrick - 96

 8. Maria en Jeroen - 92

 9. Willy en Johan - 84

 10. Fernand en Hilde - 84

 11. Greta en Victor - 11

Wat die laatste twee hebben uitgestoken, moet u
hen zelf maar vragen.
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