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Voorwoord

Wat is me dat toch met onze wedstrijden?

Afgelopen maand problemen in Westerlo in de 
startzone en de wedstrijd geannuleerd. Er 
werden wel resultaten gegeven onder 
voorbehoud!

In de 3-daagse van Bouillon, was er een post die
onbereikbaar was getekend. Wedstrijd 
geannuleerd.

Het VK in Blaarmeersen, waar ikzelf in de jury 
zat, moest ik ook deze wedstrijd laten annuleren
vermits men foute info gaf tijdens de briefing en
op de wedstrijdkaart.

En afgelopen weekend in Diest, was voor de 
beginlopers een post beschikbaar ,doch voor de 
latere, had iemand een poort gesloten die open 
moest zijn. Gevloek van deze die voor een 
gesloten poort stonden.

Zo is het iedere week iets, doch wat ik zeker wil
herhalen, is als men iets fout ziet, of men is niet 
akkoord met het verloop van de wedstrijd, leg 
klacht neer bij uw clubbestuur en ga niet op je 
eigen houtje verhaal halen bij de organiserende 
club. Uw clubbestuur zal de nodige stappen 
ondernemen om uw klacht officieel te maken en
zal zodoende meer draagkracht krijgen.

Denk hieraan!!

Als er al zovele onregelmatigheden zijn 
vastgesteld, wil dat ook zeggen dat er afgelopen 
maand gelopen is.

Te beginnen in het verre Mons waar de 
nationale sprint gelopen is. Maar gescoord dat 
we daar hebben: tegen 100%. Er waren slechts 2
Hamokkers aanwezig en die hebben beide een 
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eerste plaats gelopen, nl Jen VR bij de D60 en 
Sigi B bij de H35. Proficiat.

Via enkele lentecrossjes ( waar het wel goed 
ging) op naar de 3 daagse van Bouillon.

Verder in de knijptang leest ge hier een relaas 
van. Doch even mijn impressie. Hamok was 
zeer goed vertegenwoordigd. Diegene die 
dagdagelijks de trafiek gedaan hebben, chapeau 
want het was ver.

Diegene die ter plaatse bleven: aangename 
campings en verblijven. Het mooie weer was 
ook van de partij. De meningen over 2 dagen in 
de bossen oriënteren en 1 dag in het stad, waren 
verdeeld.

Het aantal hoogtemeters was ook navenant, 
doch de voorafgaande trainingen moesten 
ervoor zorgen dat ge kon recupereren.

Als resultaat voor HAMOK kunnen we noteren 
een eerste plaats voor Greet O in DE en Ellen 
M. bij de D35. Proficiat. Ge hebt het verdiend.

Zelf ben ik roemloos ten onder gegaan op dag 2 
waar ik het noorden kwijt was naar post 3, 
zodoende minuten verloren en weg was een 
goed resultaat. Doch zo zal eenieder wel een 
verhaal hebben voor zijn/haar resultaat.

Na deze 3-daagse was het tijd voor de lenteloop 
in ons eigenste Tessenderlo. Omlopen werden 
gelegd door Luc B. en hij heeft er een toffe city 
omloop van gemaakt.

Nergens klachten. Zelfs de bewoners van het 
rusthuis waren de bewakers van onze posten. 
We moesten de posten er niet vastleggen. Neen 
het waren voor sommigen zelfs vurige 

supporters.

Luc heeft in het voorbereidingstraject enorm 
veel tijd gestoken in het al of niet betreden van 
openbare ruimtes. Dat zorgt er natuurlijk voor 
dat men niet voor verrassingen komt te staan. 

Geen klachten , een net verloop, alleen het 
aantal "verplichte" deelnemers van de 
sportschool geeft geen toegevoegde waarde. 
Hun interesse is matig, enkele steken er 
bovenuit en dan ziet ge aan de meet een 
koploper die het kent en een groep erachter die 
meeloopt. Doch uiteindelijk hebben we toch 
enkele nieuwe 5-beurtenkaarten aan de man 
kunnen brengen.

Hamok heeft dit goed gedaan en bedankt aan 
alle helpers.

Ondertussen de eerste training achter de rug. Jan
had op de Galbergen X aantal taartbodems met 
een woord geplaatst en hier moest er aan de 
meet een tof gedicht mee gemaakt worden. Ik 
hoop dat deze gedichten gedeeld worden met 
alle knijptanglezers. Blijkbaar kunnen 
sommigen en lopen en toffe gedichten schrijven.

Wat gaat er komen?

We gaan trachten met wat HAMOK-ploegen 
deelnemen aan het NK in Luyksgestel. Fingers 
crossed dat daar alles goed gaat.

Het eigen organisatiehoekje is leeg tot midden 
augustus.

Eind juni hebben er toch al velen ingeschreven 
voor de ASOM in Ieper.

Tot de volgende cross

Uwe voorzitter.
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Inschrijvingen
Alle inschrijvingen bij Daniëlle!

VK Sprint Hasselt

24/6/2019

Goed nieuws voor hen die in Westerlo de foute 
wegkeuzes maakten, foute posten knipten, te 
traag waren, nog een kater hadden…en daardoor
toen niet gewonnen hebben. Jullie krijgen een 
tweede kans in Hasselt om Vlaams 
sprintkampioen te worden. Splinternieuwe 
kaart, Frederik Loeckx als baanlegger, er is ons 
beloofd dat er een wedstrijdcomputer zal zijn, 
en de startprocedure zal in de juiste volgorde 
verlopen…Inschrijven kan nog tot 10 juni. 
Komaan Vic !

Asom in Flanders Fields

30/6-1/7

Het begin van de grote vakantie kan sportief 
ingezet worden” in de Vlaanders”. Drie sprintjes
in de buurt van Ieper en Kortrijk. Nieuwe 
kaarten, een internationaal deelnemersveld, 
mooie prijzen...en dat alles in een historisch 
kader. The last post in een nieuwe dimensie!

Driedaagse van de Kempen

17-19/8

Als het pukkelpopprogramma je dit jaar niet kan
bekoren, kan je misschien in de plaats gaan 
oriënteren in Hechtel. Meer uitleg in ons 
julinummer, maar je kan alvast inschrijven.

– Bart Mellebeek

GDPR
Privacywetgeving bij hamok

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe 
privacywetging van kracht, de General Data 
Protection Regulation of kortweg GDPR. Alle 
Europese bedrijven, maar ook verenigingen 
zoals hamok, moeten hieraan voldoen.

De drie beginselen van de wetgeving zijn:

1. Legaliteit

2. Proportionaliteit

3. Transparantie

We verklaren ons nader.

Met legaliteit bedoelt men dat hamok enkel de 
persoonsgegevens mag bijhouden die we nodig 
hebben om te functioneren als vereniging. We 
moeten aangegeven welke gegevens we tot welk
doel bijhouden.

Tijdens een proportionaliteitstoets denken we 

nog eens na over de noodzaak of over hoe lang 
we gegevens moeten bijhouden.

Transparantie duidt erop dat we jullie in klare 
taal willen informeren over de 
persoonsgegevens die we bijhouden. We doen 
dit via een privacy verklaring die je hieronder 
kan lezen.

Privacyverklaring hamok vzw

Om goed te functioneren als vereniging bewaart
hamok vzw enkele persoonsgegevens van zijn 
leden.

Naam en adres:

• Deze worden lokaal bijgehouden door de
interne secretaris (Fernand) 
verantwoordelijk voor 
ledenadministratie. 
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• Deze gegevens worden overgenomen uit
het VVO-ledenbestand. 

• Het doel is om maandelijks het clubblad 
de Knijptang aan te bieden. Via deze 
weg informeren we onze leden over 
activiteiten en clubleven.

• Bij het stopzetten van het lidmaatschap 
worden deze gegevens verwijderd.

E-mailadres:

• Het e-mailadres van het lid wordt 
opgeslagen in een Google mailinglijst. 
Deze mailinglijst wordt beheerd door de 
IT-verantwoordelijke (Jeroen) en de 
secretaris (Pascal). 

• Het e-mailadres wordt overgenomen uit 
het VVO-ledenbestand.

• Zo is het mogelijk om per mail leden te 
informeren over clubactiviteiten.

• Het is ten alle tijde mogelijk om jezelf 
uit de lijst te schrappen via de link 
onderaan deze mails.

GSM-nummer:

• Indien je lid bent van de Whatsapp-

groep beschikken we tevens over je 
GSM-nummer.

• Hamok-leden kunnen op eigen aangeven
aansluiten bij de Whatsapp-groep. De 
secretaris (Pascal) kan je dan opnemen 
in de groep.

• Hierin verschijnen kleine berichten 
omtrent het clubleven.

• Het is te allen tijde mogelijk om de 
groep te verlaten.

Foto’s:

• Website, facebookpagina, clubblad … 
worden opgeleukt met foto’s van 
hamokkers in actie. Het is mogelijk dat 
je daar als hamokker in beeld opduikt. 
Indien je dit niet wenst, kan je dit 
aangegeven bij de clubsecretaris 
(Pascal).

Hamok kent zijn leden het recht toe tot het 
opvragen van deze gegevens, ze te laten 
aanpassen, te laten wissen, te laten overmaken 
aan een andere club … Jullie secretaris (Pascal) 
is jullie centraal aanspreekpunt.

– Pascal

Trainingen
Ward en Stef “wonnen” de eerste training. Hun verhouding gedicht en loopsnelheid was het beste!
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Beker van de Secretaris
Slagveld!

4 mei 2018 – Ham

In de tijd dat Tuur nog materiaalmeester was 
van hamok, kende iedereen de opdeling van het 
huis vanbuiten. Begonnen werd er in de garage. 
Daar lag het materiaal dat iedereen elke 
wedstrijd nodig heeft en ook het materiaal dat 
niemand elke wedstrijd nodig heeft, maar als 
een enkeling het wel eens nodig bleek te 
hebben, dan lag het er toch maar mooi. Dan 
kwam het huis, Roza aan de koffie. Daarachter 
kwam het werkhuis. Daar lag de 
kaartenverzameling. Op zoek naar omloop C 
van de regionale in Kolisbos van 1993: één 
plaats! Daar achter lag de wasdraad. Bij 
gelegenheid mocht Roza daar de was aan 
ophangen, maar dat mocht enkel als de balises 
van de laatste wedstrijd opgedroogd waren. 
Daar achter begon het mysterieus te worden. 
Daar lag bos!

Wij liepen daar ooit één wedstrijd, zo’n 15 jaar 
geleden. De naam: Slagveld!

Op speciale aanvraag van Tuur op moderne 
wijze in kaart gebracht door zoon Luc en ter 
beschikking gesteld voor de tweedebelangrijkste
wedstrijd van 2018, de Beker van de Secretaris.

Het concept van deze editie leek op het eerste 

zicht net iets makkelijker dan de vorige, waar 
sterk nagedacht moest worden, iets waar de 
gemiddelde oriënteur het altijd moeilijk mee 
heeft. Wij waren dus ook opgelucht dat deze 
editie een editie van de brute kracht zou 
brengen. Gewoon een scoreloop.

Bleek dat dat toch wat te simplistisch gedacht 
was van ons, onze secretaris zou hemzelf niet 
zijn in het andere geval. Voorkant-achterkant. 
Een deel van de posten op het ene deel, een deel
van de posten op het andere. Punten: 10 per 
post, 50 per zilveren post, 100 per gouden post. 
Catch: de punten van de gouden post tellen pas 
mee als je daarna X aantal posten met dezelfde, 
per gouden post bepaalde postenbeschrijving 
kon vinden.

Tel alle punten op en deel dan nog eens door een
compleet arbitrair gekozen handicap en de 
winnaar is bekend. Ei zo na werd dat onze 
voorzitter. De halve punten in de handicap 
waren scherprechter, maar de grootste beker van
allen kwam toe aan Sigi. Hij had het niet 
gestolen. Verzamelde het tweedegrootste aantal 
punten, werd serieus gehandicapt, maar 
eindigde nog op kop van de rangschikking die je
hierna kan vinden!
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Naam Voornaam # posten na een gouden
Handicap, Punten Punten/Handicap

1. Bakelants Siegfried 4 7,00 730,00 104,29
2. Aerts André 3 5,50 570,00 103,64
3. van der Kleij Thomas 4 8,00 800,00 100,00
4. Hoekx Jeroen 4 8,00 680,00 85,00
5. Melis Luc 3 6,00 540,00 90,00
6. Sels Dieter 3 6,00 540,00 90,00
7. Kennis Jorn 2 5,00 440,00 88,00
8. Meynen Koen 3 5,00 410,00 82,00
9. Timmers Ronny 4 7,00 560,00 80,00
10. Mertens Marc 4 6,50 500,00 76,92
11. Melis Toon 4 8,00 600,00 75,00
12. Verberne An 3 5,00 370,00 74,00
13. van der Kleij Dries 4 8,00 570,00 71,25
14. Vivet Tom 3 5,50 380,00 69,09
15. Geerts Wim 4 6,50 420,00 64,62
16. Hombroeckx Jean Paul 3 5,00 310,00 62,00
17. Vanderstraeten Fik 3 5,00 310,00 62,00
18. Vanreusel Jen 3 5,00 310,00 62,00
19. Hermans Marc 3 5,50 320,00 58,18
20. Mylle Jil 2 5,00 290,00 58,00
21. Deckx Guy 3 5,00 270,00 54,00
22. Kennis Aline 2 3,00 160,00 53,33
23. Mylle Fin 2 3,00 160,00 53,33
24. Mols Ellen 3 5,50 290,00 52,73
25. Bouve Luc 3 6,00 300,00 50,00
26. Nolens Daniëlle 2 4,00 200,00 50,00
27. Krols Hilde 3 5,00 240,00 48,00
28. Mols Greet 3 5,00 240,00 48,00
29. Schutjes Dominique 3 5,00 240,00 48,00
30. Schutjes Stefaan 4 7,00 330,00 47,14
31. Delarbre Maria 2 4,00 170,00 42,50
32. Timmers Guido 4 7,00 290,00 41,43
33. Bruynseels Godelieve 2 4,00 160,00 40,00
34. Mylle Fee 2 4,00 160,00 40,00
35. Thys Jos 3 5,00 200,00 40,00
36. Kennis Filip 4 6,50 240,00 36,92
37. Renders Willy 3 5,50 100,00 18,18
38. Cloostermans Tuur 2 3,00 20,00 6,67
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Nationale Sprint
2 bergen!

6 mei 2018 – Bergen

Eerste
Jen Vanreusel
Siegfried Bakelants

Slechts twee hamokkers aan de start op de 
nationale sprint in Bergen. Volgens Jen was het 
een aangename wedstrijd met interessante 
wegkeuzes. Wij geloven haar graag, maar 
vinden de wegkeuzes toch ook altijd interessant 
als we ze zelf winnen. Dat deed Jen dus ook.

De tweede hamokker aan de start was Siegfried 
Bakelants. Stadsspecialist bij uitstek. Sigi ging 

in de H35 met de zege lopen en was zo de 
slokop van het weekend!

Driedaagse van België
Bestorming van de burcht in Bouillon!

19-21 mei 2018 – Bouillon

Voetvolk belegert burcht

Twee dagen opwarming  in Sugny vooraleer het 
voetvolk de impossante burcht  van Bouillon 
mocht bestormen. Een 40-tal hamokkers vonden
dit scenario de moeite waard om hun 
Pinksterweekend aan op te offeren. Sommigen 
pendelden 3 dagen over en weer, anderen 
hingen hotelgewijs de toerist uit in de regio en 
de ‘echten’ bivakeerden - geheel in stijl – in 
Middeleeuwse tentenkampen langs de boorden 
van de Semois, 

De organiserende club, Balise 10, had in de 
bossen van Sugny ook een idyllisch kampement 
gevonden waar bij aankomst de bakvuren al 
hoog opflakkerden en alras de geur van 
varkensvlees zich tussen de bomen verspreidde. 
Dat alarmeerde wellicht het hele lokale 
everzwijnenbestand want heel wat voetvolk 
kwam met angstaanjagende verhalen over 
levensbedreigende ontmoetingen met 
vervaarlijk knorrende bosbewoners.

Echter geen avontuurlijker volk dan ‘oriënteurs’ 
want zelfs ouders stuurden hun kinderen 
onbeschermd het donkere woud in. Fin Mylle en
Thor Wolles mochten zich wel verheugen in 
enige ouderlijke  bescherming. Wellicht zelf met
het angstzweet op het lijf zorgden zij dat 
dochter- en zoonlief snel uit de gevaarlijke zone 
werden geloodst.  Dat verdiende dan een 
zilveren en een bronzen podiumprijs. Fee, onze 
onvolprezen klubkampioen trok onvervaard 
alleen haar streng en moest enkel een handvol 
buitenlandse gasten  (en ja ook ene Pierlot van 
C.O.Liège met 4 secondjes) laten voorgaan. 
Jonkvrouw Jil verteerde de kampnachten minder
goed en miste op dag twee wellicht hoofse 
ridders die haar op het juiste spoor zetten. Die 
had die andere edele freule, Jolien Vandebroek, 
niet nodig om zich 3 dagen lang – bij gebrek 
aan mededingers –te handhaven in de top twee.

De familie Knoops, ook altijd iemand in 
voorraad om op het schild gehesen te worden, 
pakte uit met knaap Dimitri. Drie dagen 
bescherming voor zijn edele maagdelijn bracht 
hem niet van de wijs (in tegenstelling met 
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broeder Thomas)  en hij kroonde zich tot 
absolute alleenheerser bij de min twintigjarigen.
Het ouderpaar, Sofie en Steffen, alsook zus 
Anneleen deelden in de vreugde. Na een zwaar 
bivak met zeven de worst op de grill!

Was het brons van Marijs weliswaar zeer 
verdienstelijk, in het steekspel van de 
oriëntatietornooien worden dit soort exploten 
van haar verwacht. De minnestreel van dienst 
zal daarentegen woorden te kort schieten om de 
prestatie van freule Ellen Mols te bezingen. 
Enigszins een ietsiepietsie geholpen door het 
forfait van Catherine Hoofd van ASUB de 
laatste dag, wist zij met allure de overwinning 
bij D35 in de wacht te slepen. Haar 
beschermheer Dieter werd er nog stiller van.

Dat er op dag 1 en 2 telkens 2 starten waren 
waardoor de sterkere lopers dubbel zoveel kaart 
mochten berijden als de zwakkere broertjes was 
geen discriminatie maar een slimme zet van de 
respectievelijke baanleggers.

Ridders ook

Dat hamok in het verleden al meermaals werd 
verwend door zijn elitelopers is een 
understatement. Ook nu weer eisten zij vanaf 
dag één alle aandacht op. Zowel Thomas van 
der Kleij als Greet Oeyen wonnen hun 
wedstrijd. Ook dag 2 was succesvol. Greet won 
weer met meerdere minuten voorsprong en al 
moest Thomas enig terrein prijs geven aan de 
concurrentie (waaronder master Fabien 
Pasquasy!) toch behield hij uitzicht op een 
zekere podiumplaats en zelfs een overwinning 
was nog zeer nabij.

Helaas struikelden beiden de laatste dag over 
organisatorische blunders. 

De bestorming van een burcht leidde in de 
donkere Middeleeuwen ook al tot bloederige 
slachtingen, de jongste pinkstermaandag was 
het weer bijna zo ver. 

De omloop van Greet (en verschillende anderen)
bevatte een post die onbereikbaar was. Het was 
een cityloop met sprintnormen en donkergroen 
en zwart mag dan niet overschreden worden. 
Greet had nog de ijdele hoop dat het 

donkergroen enig soelaas bood en stemde daar 
haar wegkeuze op af. Het mocht niet baten, zij 
moest verder rond lopen en verloor heel wat 
tijd. Thomas kreeg het aan de stok met een 
woeste eigenaar die zijn territorium-met-post op
feodale wijze met zware knots en goedendag 
verdedigde. De verbale kracht van Thomas was 
daar niet tegen opgewassen en hij moest op 
gedemoraliseerde draf zijn weg verder zetten. 
De klacht van Greet werd aanvaard, al won zij 
ook zonder rechtzetting. Voor Thomas haalden 
de kamprechters geenwitte vlag boven. Dat we 
met Jeroen Hoekx (6), Dries (7) en Thomas (8) 
de best scorende club in de elitereeks bleken 
was een magere troost.

Geen bazuingeschal en wimpelzwaai dus op het 
einde van de bestorming, maar een valse noot en
de vlag gestreken in een voor de rest 
voortreffelijk georganiseerde driedaagse.

Dat Dirk Deijgers ook had kunnen winnen als 
hij de laatste dag was komen piepen, een 
wederoptredende Luc Melis de laatste dag een 
post oversloeg én dus ook een podiumplaats, 
Jen Vanreusel en Jeroen van der Kleij net naast 
het podium vielen en Vic Vanderstraeten de 
eerste dag laatste was en de laatste bijna eerste 
(nou ja) gebeurde allemaal tussen het 
wapengekletter door onder en langs de muren 
van het huis van Godfried.

– knijper
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Annus Horribilis
Voor VVO…

18 januari 2018 

Op de VVO-bestuursraad stelt Values Media een (duur) project voor om VVO versterkt op de kaart 
te zetten. Men is duidelijk op zoek naar een nieuw elan, maar er  is veel twijfel. 

15 februari 2018 

De Algemene Vergadering van VVO wordt uitgesteld wegens de evaluatievergadering van de 
Sylvester die op dezelfde dag doorgaat. Ook de vorige BAV werd al eens uitgesteld wegens 
procedureproblemen.

19 februari 2018

Algemene Vergadering VVO.

Geen voorzitter aanwezig. Het verslag komt van de ontslagnemende kapitein ad interim Simonne 
Silvi die het heeft over een zwalpend schip op wereldreis.

Geen secretaris aanwezig. Het verslag wordt voorgelezen. Men heeft het over ‘een rommeltje’ en 
een vertrouwensbreuk tussen verschillende bestuursleden wordt vermeld.

Geen voorzitter ploegencommissie aanwezig. Het verslag wordt voorgelezen  door Nancy. Er werd 
een jaar lang hard gewerkt met zilver van Yannick op de World Games als kers op de taart.

Geen voorzitter S&K-commissie aanwezig. Geen verslag.

Geen voorzitter  milieu-commissie aanwezig. Geen verslag.

Geen  voorzitter GES-commissie aanwezig. Geen verslag.

Penningmeester aanwezig. Geen verslag.

De rekeningen worden niet goedgekeurd. De ontslagnemende bestuurders kunnen niet ‘ontlast’ 
worden. Er kan geen nieuw bestuur worden aangeduid. Een nieuwe algemene vergadering wordt 
gepland einde maart.

25 februari 2018

Op het BK MD op ‘Hooggoed’ in Aalter worden D-10 en H-10 de wei ingestuurd zonder 
postennummers op hun postenbeschrijving. Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, 
Joke Schauvliege, komt in de euforie van het nieuwe decreet omtrent toegankelijkheid van onze 
bossen even langs om de verzuchtingen van het oriëntatielopen te aanhoren en de podiumceremonie
enige luister te geven. Zij was het enige luisterrijke element.

2 maart 2018

Het VK avond op onze eigenste Schrikkelberg wordt in extremis geannuleerd wegens barre 
winterse omstandigheden. Een geluk want de kampioenenschildjes werden door VVO niet besteld.
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11 maart 2018

De familie Mellebeek loopt in het kader van Kom op tegen Kanker een straffe 100 km. Zij 
verzamelden daarvoor een hoop sponsorgeld. Dat had 800 euro meer kunnen zijn want VVO stort 
deze clubbijdrage van de ‘Memorial Day’ pas na de run op de hamokrekening.

17 maart 2018

Het BK avond op ‘Hahneberg’ wordt ontsierd door een foute postennummer

26 maart 2018

De verwarring voor de nieuwe algemene vergadering is nog groot. De financiële rekeningen worden
dank zij enkele ondoorzichtige maneuvers goedgekeurd. Andere voorstellen omtrent goed bestuur 
worden in vraag gesteld. Een jonge garde claimt alle bestuursmandaten. Gelukkig kanaliseren de 
clubs deze beweging via de reguliere procedures tot een aanvaardbare oplossing. Er wordt hen een 
goede vaart gewenst.

1 mei 2018

Op het VK sprint in Westerlo loopt het eerste uur de startprocedure fout waardoor tijden niet 
geregistreerd werden door de emit-badge. De uitslag komt niet in aanmerking voor het VK. Er 
wordt uitgekeken naar een andere datum.

2 mei 2018

Voor de lenteloop in Hofstade had men niet gedacht aan een computer. Geen uitslag maar ook niet 
moeten betalen.

21 mei 2018

Op de laatste dag van de driedaagse van België staat een ‘onbereikbare’ post op sommige omlopen. 
Een andere post staat op privé eigendom en moet tijdens de wedstrijd worden verplaatst. Thomas 
verspeelt een podiumplaats

27 mei 2018

Op het VK aflossing op ‘Blaarmeersen’ weigert Helga te werken. Op de briefing staat de laatste 
post op een ander plaats dan op de wedstrijkaart. De jury annuleert de wedstrijd.

3 juni 2018

Tijdens de cityloop in Diest verdwijnt een post. Poortjes zijn gesloten en soms op onverklaarbare 
wijze ook weer open.

En toch is oriëntatielopen een prachtige sport!

– Knijper
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Organisatiehoekje
Wedstrijden in 2018

12 aug 18 City-O Waterschei
An Verberne KRC Genk Ladies
Ronny Timmers

21 okt 18 BK Interclub Opglabbeek
Klaas Mellebeek SenTower Park

9 nov 18 Avondaflossing Holven
Marc Hermans Parochiezaal Holven

25 nov 18 Regionale Kattenbos-Zuid
Patrick Bleyen FC Gelderhorsten

8 dec 18 VK Avond Schrikkelberg
Dries van der Kleij Sporthal Steenberg

27 dec 18 Sylvester Heiderbos
Jeroen van der Kleij Schutters St-Sebastiaan

Organisatorisch kunnen we er eindelijk even de 
riem afleggen. Onze volgende wedstrijd staat 
pas half augustus geprogrammeerd.  Hopelijk 

kunnen we vanaf dan ook weer rekenen op jullie
medewerking.

– Luc Bouve
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Kalender 2018
Dit is de VVO kalender voor de komende drie maanden, met wegaanduiding voor zover die bekend 
is.

10 juni 2018 KOVZ Nederlands kampioenschap aflossing Zwarte Bergen
vanaf Luyksgestel

13 juni 2018 Trol Lenteloop Rulheyde

20 juni 2018 KOVZ Lenteloop Boxtel
Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

24 juni 2018 Omega VK Sprint Hasselt
vanaf kruispunt N80 en R71

29 juni 2018 Trol ASOM training Zonnebeke
start tussen 18u00 en 20u00
Passchendaele Memorial Park, Bert Pilstraat, Zonnebeke

30 juni 2018 Trol ASOM Kortrijk
Guldensporencollege Kaai, Burgemeester Vercruysselaan 17

1 juli 2018 Trol ASOM Ieper
Koninklijk Atheneum Ieper

5 juli 2018 Trol Antwerp Orienteering Series Nachtegalenpark

28 juli 2018 Omega Gerhagen
vanaf N174 (Geel-Diest) ten zuiden van Schoot

2 augustus 2018 Trol Antwerp Orienteering Series Sint Anna

5 augustus 2018 Trol Stadspark-Blijkhoef Turnhout

12 augustus 2018 hamok City-O Hoevenzavel Genk

17 augustus 2018 KOL Driedaagse van de Kempen Don Bosco

18 augustus 2018 KOL Driedaagse van de Kempen Spiekelspade

19 augustus 2018 KOL Driedaagse van de Kempen Hechtelse Duinen

26 augustus 2018 Omega Clubaflossing Vierveld
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