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Twee eigen hamokcrossen, twee nationale 
wedstrijden, een aantal buitenlandse 
verplaatsingen, een tweede fysieke test en 
twee selectieweekends maakten dat er in april 
opnieuw weer heel wat O-plezier te beleven 
viel.

Onze traditionele paascross had concurrentie 
van de Paasdriedaagse in de Franse Vogezen 
maar mee door het mooie weer rond de 
militaire vijvers kwamen er toch heel wat lopers 
naar de tweede Baeckelandtcross van Ivan 
Heyninck die zijn trainingsterrein natuurlijk erg 
mooi kon benutten!

Enkele dagen later lieten Fred Wellens en Tuur 
opnieuw een heel aantal lopers de beloopbare 
delen van Holven doorkruisen.  Zelfs 
voorafgaandelijk snoeiwerk werd er niet 
geschuwd om de doornigste delen wat beter 

betreedbaar te maken… Ik heb trouwens de
indruk dat stilaan de groenste delen van deze 
kaart aan het opgroeien zijn zodat we weer 
heel wat meer oppervlakte gaan kunnen 
belopen daar.

De twee nationale wedstrijden waren telkens 
mooie werkstukken van onze Waalse vrienden. 
Het Arlonweekend bracht twee moeilijke 
crossen. De wedstrijdzone was mooi uitgewerkt 
maar de formule met zes lopers in deze 
technische terreinen deed de spankracht van 
de aflossingswedstrijd spijtig genoeg niet veel 
deugd. En dat streed ons A-team nog lang 
mee voor de zege maar ze strandden 
uiteindelijk op een (toch nog mooie) derde 
plaats. De juiste ploegformule voor zo een 
aflossing is natuurlijk moeilijk en zal jaarlijks 
veranderen. Dit jaar was onze noodzakelijke 
jeugd dat paasverlofweekend jammer genoeg 
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bijna onbereikbaar. Gelukkig was Tristan er 
wel!

De nationale titelstrijd Middenafstand in Recht 
was eveneens een erg mooi en verzorgd 
kampioenschap. Geen nationale titels maar 
Greet strandde na thuisloopster Elisabeth op 
een erg dichte gedeelde tweede plaats. 
Jeroen Hoekx belandde er net naast het 
podium en Dries werd knap achtste. Tweede 
werden er  Roza en Georges terwijl Marijs en 
Ivonne een  knappe derde plaats konden 
behalen!

Internationaal liepen er Hammers in het Franse 
Colmar (Gunther op twee), in Deggendorf (Ian 
heel knap eerste en ik denk dat er hier nog 
een aantal gaan volgen), Hongarije (Jos een 
dagzege en een derde totaaltijd), Spanje 
(Toon op de Isf-kampioenschappen in Madrid 
dertiende) maar de knapste prestatie kwam 
van Thomas denk ik met zijn 27° plaats op de 
Tiomila in Zweden. Je moet het maar doen om 
in een massastart met een duizendtal ploegen 
aan de leiding van een groepje toppers binnen 
te komen!

Deze prestatie deed de zure oprispingen over 
de fysieke looptest natuurlijk nog wat 
aanzwengelen… Nu eind goed voor de 
geslaagden is vanzelfsprekend al goed. Met 
vereende haaskrachten kon de test door onze 
belangrijkste kandidaten tot een goed einde 
worden gebracht en Greet en Thomas en 
Jeroen selecteerden zich nadien in de zware 
selectiewedstrijden erg knap voor de WOC in 
Miscolc. De uitslag van deze selectiecrossen 
toonde mijns inziens weer aan dat oriënteren 
toch heel wat meer is dan een snelheidscross. 
Maar zoals gezegd, eind goed, al goed. Jos en 
ik hebben hetzelfde weekend in het 
Hongaarse Gÿöngös een driedaagse gelopen 
die duidelijk de zwaarte van de Hongaarse 
bergetappes aantoonde. 

Mei geeft onze jaarlijkse Algemene vergadering 
met de traditionele “Beker van de Secretaris”. 
Jullie zijn er vanzelfsprekend allemaal 
uitgenodigd. En natuurlijk ook voor de 
lenteloop van Lucien Bosmans op de Klitsberg. 
Lucien is heel lang gekwetst geweest maar 
wilde toch zijn baanlegging daar niet laten 
liggen.

Tot op de beker van de secretaris

Luc,

Kajak-bike-run voor duo’s 
Kasterlee ‘Hoge Mouw’
Zaterdag 27 juni 2009

Liefst inschrijven voor 22/06/2009 via 
wimvervoort1@telenet.be

fiets-wasgelegenheid

vrij starten tussen 12u en 15u
Baanlegger:Frans Laenen

Samenkomst (CC): Kastelse Kayak Klub, 
Houtum 23a. 

Wegaanduiding: N19 Kasterlee-Geel, 
ongeveer 1,5km ten Z van Kasterlee
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3 DAAGSE van BRABANT
22 t/m 24 mei 2009

Vlierden (Nl) 

Samenkomst (CC)
Bospark de Bikkels 
Dag 1: 
Middle distance, omlopen 1,5 tot 6 km, 
1e start 15.00 uur
Kaart, Brouwhuis oost, 1 : 10.000, herzien voorjaar 
2009
Dag 2: 
Omlopen 3 tot 10 km, 
1e start 11.00 uur
Kaart, Galgenberg, 1 : 10.000, herzien voorjaar 2009
Dag 3: 
Omlopen 3 tot 10 km, 
1e start 10.00 uur
Kaart, Brouwhuisseheide, 1 : 10.000, herzien 
voorjaar 2009
Inschrijfgeld voor 10 mei 2009: 
tm D/H18 € 20
Overigen € 27,50
Inschrijvingen per dag:
 tm D/H18 € 7
Overigen € 9,50

Inschrijvingen na 10 mei 2009: 
€ 27,50 / € 35
Elke dag is er voor de kinderen een speciale omloop 
met gemarkeerde route.
Ter plaatse beperkte na inschrijving op enkele 
vacante plaatsen, verder op open
omlopen!
Inschrijven:via Daniëlle
Voor accommodatie zie  website: 
www.orienteering.nl

Vlaams kampioenschap aflossing
‘Wisselbeker Gilbert Stapelaere’

Zondag 31 mei 2009
Hechtel  ‘ De Weyervlakte’

Een prestigieuze aflossing die met de nodige serieu 
moet worden aangepakt. Laat je niet tegenhouden 
om originele ploegsamenstellingen voor te stellen 

maar denk er aan dat een clubzege prioriteit heeft. In 
onderling overleg worden de sterkste hamokteams 
samengesteld.

Inschrijvingen voor 24 mei via Daniëlle!

Ploegen van 3 lopers, maximaal aantal punten = 46 !

20 Ptn    : H21                                
18 Ptn    : H20, H35                      
16 Ptn    : H40                                
15 Ptn    : H18, H45, D21               
14 Ptn    : H50, D20                        
13 Ptn    : H16, D18, D35                  
12 Ptn    : H14, H55
11 Ptn    : D16, D40
10 Ptn    : H12, H60, D14, D45
9 Ptn     : H65, D12, D50
8 Ptn     : H70, D55
7 Ptn     : H10, H75+, D10, D65+ 

Extra informatie:
LOOPSCHOENEN MET PINNEN ZIJN NIET 
TOEGESTAAN omdat deze een nieuwe betonbaan 
zouden kunnen beschadigen die nog niet volledig is 
uitgehard.

Geen indooraccommodatie, wel mogelijkheid om 
CLUBtenten op te stellen in de aankomstzone

Nationale 3  ‘Longue Distance’
7 juni 2009

Elsenborn ‘Camp Elsenborn’

Baanlegger: Mackels Hermann Josef – Held Klaus
Controleur: Freddy Sillien
KinderO van 13.30tot 14.30u
Deelnemingskosten :
Inschrijving:
Voor 24.05.2009 via Daniëlle
Tijdschema (Verkiezingen!!!)
Secretariaat : 11.00 – 15.00u
Start: vanaf 12.00 u tot 14.30u
Samenkomst :
Omnisportzaal van het militaire kamp van Elsenborn
KleedkamersDouchesToilettenCafétaria
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3 Daagse van België 2009 
(volledige info: knijptang maart)

Donderdag 2 juli: training Kattevenia 
Vrijdag 3 juli: Mazy 

Zaterdag 4 juli: Opglabbeek 
Zondag 5 juli: De Saanhoeve 

Inschrijven
Via Daniëlle

*Beperkt aantal inschrijvingen na 01/05/2009 

Inschrijving ter plaatse
SD, LD en kinderO
Prijs 18j = 9 euro en +18j = 12 euro
De mogelijkheid om vacante plaatsen in de 
driedaagse op te vullen blijft. 
Prijs: 
    18j +18j
Volledige 3 daagse € 45,00 € 60,00
Dag 2 + dag 3 € 30,00 € 45,00
Dag 3 € 15,00 € 20,00

Zondag 14 juni 2009
Vlaams kampioenschap sprint

Boom ‘Park van Boom’

10u11u30: start nonranking
11u4512u: start Top 15 Belgian Ranking HE, DE, 
HJun, DJun (eerste start laatste)
Baanlegger: Danny Marinus
Controleur: Jan Delobel
Samenkomst (CC)
Gemeentelijk Openlucht zwembad Boom.
Gratis toegang tot zwembad op vertoon van 
VVOborstnummer. Cafetaria, kleedkamers, douches 
(ENKEL IN BADPAK!)
Wegaanduiding: vanaf de uitrit van Boom van de A12 
AntwerpenBrussel, ten N van de Rupeltunnel
Parking  CC: 150 m
CC  Start: 30 m
Aankomst  CC: 30 m

Inschrijven voor 3 juni 2009 via Daniëlle!!

Memorial Jacky Sallaerts
Hechtel ‘ Spieckelspade’
Woensdag 24 juni 2009

Voorinschrijving verplicht! Inschrijven voor 22 juni 
2009
Organiserende club: 10 W Tac en vrienden van 
Jacky  
Extra informatie
Omlopen: 
omloop 1:speciaal: max 7,5km
omloop 2:speciaal: max 6km
omloop 3:speciaal: max 4km
omloop 4: normale loop 8km
omloop 5: normale loop 6km
omloop 6: normale loop 4km
omloop 7: lintjes 2,5km (enkel 's avonds)
omloop 8: kinderomloop (enkel 's avonds)starturen: 
van 10u tot 14u en van 17u tot 20u
Personen die een handje willen toesteken bij deze 
organisatie kunnen contact opnemen met Luc Bouve 
of telefonisch (0473/930069)
Samenkomst (CC): Atletiek Stadion AVT
Wegaanduiding: Vanaf de baan Hechtel  Hasselt

Voor al je inschrijvingen:

Daniëlle Nolens
Peerderbaan, 13

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

schutjes@scarlet.be

Opgelet: Nieuw rekeningnummer:
 735-0227934-69 
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Kampioenenviering 

2009
5juni
20 u

Genebos
‘Hamse Dansclub’

21.30 u: Bal populaire!

Dat de Hamse sportraad zijn kampioenen met stijl 
weet te huldigen is genoegzaam bekend. Dit jaar 
willen ze er een extra lap op geven omdat ze zelf 25 
jaar bestaan en dat is meegenomen.
Ze nodigen 43 hamokkers uit die in de loop van 2008 
op enig Vlaams of Belgisch podium hebben gestaan.
De volgende dames en heren dienen zich die avond 
in het feestgedruis onder te dompelen en met enige 
wellust te wentelen in de hulde der kampioenen: 

 Anciaux Benjamin
 Bukenbers Andre

 Bruynseels Godelieve
 Bierkens Lennert
 Beckers Martin
 Claes Kwinten

 Claes Kobe
 Goos Roza

 Cloostermans Tuur
 Delarbre Maria

 Deferme Gunther
 Deferme George

 Deygers Dirk
 Duchesne Jos

 Wellens Freddy

 Gielen Hélène
 Hoekx  Wim
 Hoekx Jeroen
 Hermans Marc

 Herremans Sofie
 Janssens Annemie

 Melis Luc
 Melis Toon
 Mols Greta

 Mellebeek Phil
 MellebeekBart

 Meynen Frederik
 Nolens Danielle

 Nijs august
 Ooms Jean

 Oeyen Greet
 Oeyen Marcel

 Thijs Jos
 Timmers Guido
 Taffeiren Martine

 Verberne An
 Van der Kleij Thomas

 Van der Kleij Dries
 Van Hees Yvonne

 Van de Weyer Marijs
 Verstraeten Kirsten

 Van der Straeten  Vic
 Van Reusel Julienne

Indien je in 2008 met enig edel metaal werd 
gedrapeerd en desondanks toch niet op deze lijst 
vermeld staat is dat het bewijs dat onze Hamse 
lobbyïst jouw edele oriëntatiekunsten over het hoofd 
heeft gezien. Hij is echter bereid  om Bart 
Somergewijs zijn fouten toe te geven en jou 
vooralsnog met de nodige luister op de lijst te 
zwieren zodat je op die historische vrijdagavond toch 
kunt delen in de collectieve extase. Je moet Tuur 
Cloostermans dan wel eerst een seintje (011/343880 
of tuur.cloostermans@telenet.be) geven!
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19 april 2009
Arlon ‘Trou du loup’

1 ASUB 1   04:17:15
  GILLET Julien H-16
  HOFMANS Benjamin H-18
  VIERIKKO Annamari D40
  MULPAS Vinciane D21
  CLAPUYT Philippe H50
  DE NEYER Gilles H-20
2 ARDOC 1  04:36:28
  BASTIN Christian H21
  BASTIN Michel H21
  BASTIN-HALMES Hildeg D55
  BASTIN Veronique D21
  LEJOLY Matthieu H-16
  HENNES Michael H40
3 hamok 1   04:41:46
  OEYEN Greet D21
  HOEKX Jeroen H21
  Bloemen Tristan H-16
  HOEKX Willy H50
  TAFFEIREN Martine D45
  VAN DER KLEIJ Jeroen H21

De starters in het gelid: Nancy Wenderickx, 
Luc Melis, Luc Cloostermans en Greet 
Oeyen.

4 ASUB 2   04:56:06
5 ASUB 3   05:02:16
6 CO Liege 1   05:09:21
7 Borasca (HC)   05:20:55
8 K.O.L. 1   05:30:51
9 TROL 2   05:34:55
10 hamok 3 (HC)   05:38:21
  MELIS Luc H45
  VAN DER KLEIJ Dries H21
  DE LAET Ivan H35
  TIMMERS Ronny H35
  Delarbre Maria D60
  TIMMERS Guido H45
11 Omega 2   05:43:58
12 HOC 1   05:45:38
13 K.O.L. 2 (HC)   05:52:29
14 hamok 2 (HC)   05:54:18
  CLOOSTERMANS Luc H45
  DEFERME Gunther H35
  THIJS Jos H60
  HEYNINCK Ivan H45
  MOLS Greta D45
  VANDEWEYER Marijs D40
15 BABA   05:56:54
16 TROL 3   06:06:26
17 Balise 10 (HC)   06:15:14
18 LUXOC (HC)   06:20:01
19 CO Liege 2   06:22:19
20 Hermathenae 2   06:32:56
21 OLVE 1   06:38:57
22 SCAPA Nancy (HC)  06:44:25
23 TROL 4   06:50:38
24 TROL 5 (HC)   07:43:47
25 ASUB 6 (HC)   07:52:17
26 HOC 2 (HC)   08:52:04
NC
24 OLVE 2   06:01:25
17 Hermathenae 1   02:58:53
30 ASUB 7 (HC)   02:28:57
33 Omega 3 (HC)   01:08:27
N.Cl TROL 1   N.Cl
N.Cl TROL 6 (HC)   N.Cl
N.Cl Pegase 1   N.Cl
N.Cl Pegase 2   N.Cl
N.Cl Omega 1   N.Cl
N.Cl K.O.L. 3 (HC)   N.Cl
N.Cl hamok 4 (HC)   N.Cl
  WENDERICKX Nancy D21
  GEVAERT Marlon H21
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  MELIS Elien D21
  HERREMANS Sofie D21
  VERBERNE An D40
  VAN LOMMEL Tom H35
N.Cl European School Lux (HC)  
N.Cl CO Liege 3   N.Cl
N.Cl CO Liege 4   N.Cl
N.Cl ASUB 4 (HC)   N.Cl
N.Cl ASUB 5 (HC)   N.Cl
N.Cl ARDOC 2   N.Cl

(HC): niet reglementaire ploegen

Openingsaflossing vervangen
Toen ettelijke jaren geleden de kalender drastisch 
hervormd werd en meteen ook maar de 
openingsaflossing  geliquideerd werd dat niet door 
iedereen op gejuich onthaald.  Vooral de collectieve 
seizoensopening met  clubaflossing werd als een 
pijnlijke amputatie ervaren.
Met de ‘Belgian clubs relay’ werd een dode weer tot 
leven gewekt. Nu nog als seizoensopener 
programmeren en de misser van formaat is hersteld.
Het moet gezegd dat ASUB dit ‘nieuwe’ initiatief met 
de nodige luister heeft gelanceerd. De promotie was 
af, (inclusief ‘banner’ met Jeroen Hoekx centraal!) de 
organisatie ook en de formule zal zijn eerste 
kinderziekten moeten verteren.

Ploegen en ploegen (HC)
Door de ploegsamenstelling (In de ploeg van 6 
personen moeten minstens 2 dames lopen, minstens 
één persoon minder dan 16, minstens één persoon 
ouder dan 40 en minstens één persoon ouder dan 
50.) zaten immers voorwaarden die vele clubs voor 
problemen stelden. Vooral het gebrek aan jongeren -
16 werd pijnlijk aangetoond. Zo kon onze club 
slechts één reglementair team op de been brengen. 
Te weinig jongeren en niet beschikbaar wegens 
vakantie en andere bezigheden zorgde voor een 
drastische eliminatie. Nochtans tekende het 
reglement van de ploegsamenstelling een gezond 
leeftijdsprofiel van een doorsnee club uit en het 
onvermogen om veel ploegen in lijn te brengen legde 
weer eens de vinger op de wonde. 
Gelukkig werden ook niet reglementaire teams 
toegelaten zodat niet minder dan 43 teams aan de 
start verschenen. 

Van die 43 teams waren er 22 reglementair 
samengesteld met uitschieters voor CO Liège en Trol
met elk vier ploegen! (Geen toeval dus dat Trol op 
dit ogenblik aan de leiding staat van de 
massawisselbeker!) ASUB (3), ARDOC (2) en Omega 
(2) konden zich ook de luxe permitteren van 
meerdere ‘echte’ ploegen aan de start te brengen. 
Hamok, Pégase, OLVE, Hermathenae, Baba, HOC 

en zelfs KOL - de grootste club van het land - 
moesten zich tevreden stellen met elk één ploeg. 
Borasca, Balise 10 en Pégase konden geen 
competitieve ploeg opstellen.
Met 6 ploegen in het totaal was Trol en ASUB het 
meest prominent aanwezig gevolgd door CO Liège en 
hamok met beiden 4 ploegen.

Aflossing 2 staat paraat: Jeroen Hoekx, 
Gunther Deferme, Dries Vanderkley en 

Marlon Gevaert.

Tweestrijd met drie
De ploegen in en buiten wedstrijd maakten het volgen 
van het wedstrijdverloop dus al niet gemakkelijk. 
Bovendien zorgden de grote afstanden (en wellicht 
ook het selectieve karakter van ‘le trou du loup’) ook 
voor grote tijdsverschillen zodat vele ploegen al van 
in het begin hopeloos achterop geraakten. Nadat na 
de tweede aflossing bekend werd dat Omega met 
Wouter Foppen een post gemist had spitste de strijd 
voor de overwinning zich toe op een duel tussen 
hamok en organisator ASUB.
Na 3 aflossingen lag Hamok immers aan de leiding, 
op 2’ gevolgd door ASUB en de nummer 3, ARDOC, 
had toen al een kwartier achterstand. Dat de niet 
reglementaire ploegen hamok 2 en 3 ook nog op 
plaatsen 5 en 6 liepen was anecdotisch.
Dan ging het van kwaad naar erger. Wim Hoekx zag 
in zijn ooghoeken Vinciane Mulpas passeren maar al 
keek Jeroen Vanderkley na de wissel met Martine 
Taffeiren tegen een achterstand van meer dan 10 
minuten aan - er was nog hoop. Helaas kende Jeroen 
één van die dagen dat oriënteren geen fijne sport 
meer lijkt, vergrootte de achterstand op ASUB tot 
meer dan 20 minuten en zorgde Michael Hennes van 
Ardoc nog voor een onwaarschijnlijke terugkeer om 
aldus de tweede plaats van Hamok af te snoepen. 
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Nu ja, nadat het gedeclasseerde Omega als 2de 
over de meet was gelopen.

Jeroen Hoekx, Jeroen Vanderkley, Wim 
Hoekx, Tristan Bloemen, Martine Taffeiren 
en Greet Oeyen  eindigden eervol derde

2010
Het was alleszins een bijzonder aangenaam 
heropvissen van de ‘clubaflossing’ waarbij ASUB een 
bijzonder pittoreske aflossingszone uit het bos had 
geplukt, organisatorisch werk - tot meertalige 
microreportage toe - niet schuwde en de winnaars 
met prijzen naar huis stuurde. Trol, de organisator 
van volgend jaar (5 september Gielsbos)  kan best al 
zijn mouwen opstropen en misschien ook een beetje 
aan een realistischer formule beginnen te werken.

Yvan De Laet, omgeschoold 400 m-loper en al 
stevige prestaties in een aflossingsteam!

Selecties  
EYOC
European Youth Orienteering Championships 
Kopaonik, Serbia 
2 - 5 July 
Website: www.eyoc2009.org 
 
(D/H 16): Fanny Tilkin, Julien Gillet, Kristof van 
Bouwel, Dieter Marinus
(D/H 18): Sien Verdeyen, Susanne Brodel, Evelien 
Peeters, Yannick Michiels, Bruno Parmentier, 
Thomas Bredo, Toon Melis

JWOC
Junior World 
Orienteering Championships
Trentino, Italy 
July 5-12 
Website: www.jwoc.it

Elisabeth Henkes, Margot Vandemeulebroek, Gilles 
Deneyer, Jeremy Genar, Wouter Leeuws, Benjamin 
Hofmans, Nicolas Ludovicy, Michael Van Baelen

WOC
World Orienteering Championships
Miskolc, Hungary 
August 18-23 
Website: www.woc.hu 

Greet Oeyen, Vinciane Mulpas, Fabien Pasquasy, 
Pieter Hendrickx, Thomas van der Kleij, Jeroen 
Hoekx 

Proficiat aan alle geselecteerden en in het bijzonder 
de hamokkers Toon Melis (EYOC), Greet Oeyen, 
Thomas Vanderkley en Jeroen Hoekx. De fysieke 
testen dreigden aanvankelijk voor velen roet in het 
eten te gooien maar na een tweede test slaagden de 
vernoemden -  dank zij voortreffelijk haas- en 
supporterswerk. Sophie Herremans stopte halfweg na 
een blik op de chrono, net als Jeroen en Dries 
Vanderkley die beiden nochtans toen nog netjes 
binnen de tijdslimieten liepen. Tijdens de 
selectiewedstrijden voor de JWOC vielen Toon Melis 
en Frederik Meynen vooralsnog uit de boot, maar zij 
krijgen de volgende jaren beslist genoeg kansen om 
op internationaal niveau te acteren. In de 
selectiewedstrijden (sprint,middle en long) werd 
Fabien Pasqyuasy gedeclasseerd in de sprint en in 
de lange afstand met een drietal minuten geklopt 
door ... Thomas Vanderkley!
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26 april 2009
Emmels-Recht ‘Hunnert’

Geen goud

Zilver

Greet Oeyen (D open)
Roza Goos (D vet D)

Georges Deferme (H vet C)

Brons

Marijs Vandeweyer (D vet A)
Ivonne Vanhees (D vet C)

Meer dan 400 deelnemers bewezen nogmaals dat de 
belangstelling voor een kampioenschap - al weze het  
slechts een ‘middle’ - nog steeds gezond is. Ardoc 
zorgde voor een voortreffelijke, goed aangeklede 
organisatie met zelfs aandacht voor een VIP-parking 
waar dan ook ettelijke hamokkers op sluikse wijze 
gebruik van maakten.
Op sluikse wijze was er daarentegen geen goud te 
versieren al strandde Greet Oeyen (ex-aequo met 
KIM Geypen)  op 18 seconden van Elisabeth Henkes 
die - het weze gezegd - voor de deur van haar 
moederclub Ardoc liep. Er waren trouwens nog in-
eigen-tuinlopers ( :-)) bij die hamok enig edelmetaal 
kostten.  Zo snoepten zowel Guido Lenges (NSV 
Amel) als Michel Bastin (Ardoc) in een razendsnel 
wedstrijdeinde een podiumplaats van Jeroen Hoekx 
af. In deze open categorie vond trouwens ook Dries 
Vanderkley zijn snelle benen 

Greet Oeyen in volle actie

weer en eindigde mooi 8ste, eindelijk nog eens voor 
broer Jeroen die 13de eindigde. En broeder Thomas?  
Foute post geknipt bij controle 4 en daarmee sterk 
solliciterend om het epitheton ‘ongelovige’ voor zijn 
naam Thomas te veranderen in ‘foutknippende’!

Marlon Gevaert en Jos Lijnen in de file voor 
de start

10

Belgisch kampioenschap ‘middle distance’



Het werd ook net niet voor Guido Timmers die af te 
rekenen kreeg met Michael Hennes (Ardoc) en Alain 
Genten (NSV Amel) naast de ontstuimige Frans 
Laenen (Trol) Dat lepe Guido daarentegen het 
Hamoks elitecorps van de veteranen, met name Dirk 
Deygers, Martin Beckers, Luc Melis en andere Bart 
Mellebeken, achter zich liet zal hem zeker een zalige 
troost gewezen zijn.
De jongste  knappe prestaties van Luc Bouve 
werden ook net niet vertaald in een podiumplaats bij 
de veteranen B al kan enig gewin dit seizoen niet 
lang meer uitblijven.Met Georges Deferme op een 
tweede plaats achter Freddy Sillien bij de veteranen 
C zijn er echter nog zekerheden in dit leven,net als 
(of toch een beetje anders?) de medailleoogst van 
Ivonne Vanhees en Roza Goos in haar nieuwe 
categorie, de veteranen D! 
Op de bronzen medaille van Marijs Vandeweyer werd  
stevig geklonken en  ook dat is een zekerheid in dit 
aardse O-bestaan!

 Memorial Jacky Sallaerts
 Hechtel ‘Spieckelspade’ 
Woensdag 24 juni 2009

starturen: 
van 10u tot 14u 

en 
van 17u tot 20u

Jacky Sallaerts overleed op 25 januari 2007 op 49-
jarige leeftijd en was een prominent lid van KOL en 
VVO. Hij was jarenlang voorzitter van de sport- en 
kaartencommissie en lid van de technische 
commissie van BVOS waar hij overal respect genoot 
voor zijn dossierkennis en rechtlijnigheid en 
gedrevenheid. Hij was ook de bezieler van de 
jaarlijkse interland.
Om zijn nagedachtenis te eren heeft boezemvriend 
Luc Bouve het initiatief genomen een memorial te 
organiseren en dit op de terreinen van 
‘Spieckelspade’ waar Jacky zijn beruchte ‘Long runs’ 
organiseerde. 

Voorinschrijving verplicht!
Inschrijven voor 22 juni 2009

Organiserende club:
10 W Tac en vrienden van Jacky

Omlopen: 
omloop 1:speciaal: max 7,5km
omloop 2:speciaal: max 6km
omloop 3:speciaal: max 4km
omloop 4: normale loop 8km
omloop 5: normale loop 6km
omloop 6: normale loop 4km

omloop 7: lintjes 2,5km (enkel 's avonds)
omloop 8: kinderomloop (enkel 's avonds)

Personen die een handje willen toesteken bij deze 
organisatie kunnen contact opnemen met Luc Bouve 
of telefonisch (0473/930069)

Samenkomst (CC): Atletiek Stadion AVT
Wegaanduiding: Vanaf de baan Hechtel - Hasselt
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De beker van de secretaris

 1. Bloemen Tristan 39.17 H-16 5020 750 2660 1660
 2. Geldhof Ian 40.10 H-14 4550 750 2160 1640
 3. Hombroeckx Jean Paul 42.20 H 55 4550 700 1180 2670
 4. Mols Francine 46.40 D 50 3050 1750 1300
 5. Melis Toon 47.06 H-18 6120 1000 2700 2420 
 6. Mellebeek Phil 48.35 H 65 3050 750 1560 1640
 7. Nijs augustus 49.07 H 75 3450 615 2175 1275
 8. Bleyen Patrick 49.18 H 45 4550 700 1560 2290
 9. Anciaux Benjamin 49.33 H21 6700
10. Mijnen Frederick 49.43 H -18 5820 770 2900 2480
11. Melis Luc 51.25 H  45 6550 1120 2900 2530
12. Renders Willy 51.30 H 55 5020 700 2160 2160
13. Wendericx Nancy    52.00 D 21 3950 615 2160 1180
14. Geldhof Vladimir 52.02 H 40 5520 750 2700 2070
15. Mellebeek Bart 52.20 H 40 7020 1320 2700 3000
16. Timmers Ronny 53.18 H 35 6420 1115 2160 3140
17. Hoekx Jeroen 53.25 H 21 7450 1335 3970 2145
18. Jamroziak Richard 53.40 H 50 3400 750 1560 1090
19. Thijs Jos 53.50 H 60 4850 700 2160 1990
20. Ooms Jean 54.00 H 65 4250 750 1180 2320
21. Claes Kobe 54.05 H -14 3400 615 1560 1225
22. Mijnen Koen 54.07 H 45 6150 770 2900 2480
23. Bouve Luc 54.20 H 50 5620 770 2660 2190
24. Bruynseels Godelieve 57.06 D 50 3450 ? ? ?
25. Timmers Guido 58.35 H 45 6650 770 3970 1930
26. Taffeiren Martine 58.40 D 45 4720 700 2900 1120
27. Krols Hilde 59.30 D 45 4450 615 1560 2280
28. Vandeweyer Marijs 59.32 D 45 4750 615 2660 1390
29. Verberne An 59.47 D 40 3700 700 1560 1440
30. Vanderstraeten Vic 60.20 H 60 4550 700 1560 2290
31. Deferme Gunther 61.50 H 35 7150 1320 2900 2930
32. Van Reusel Julienne 62.38 D 50 3400 615 1569 1225
33. Maes Johan 62.40 H 45 5820 750 2160 2910
34. Van Caelenberge Willy 64.50 H 65 3450 750 1560 1140
35. Geldhof Roxanne 65.15 D -10 2950 1800 1150
36. Herremans Sofie 65.30 D 21 5950 950 2700 2300
37. Delarbre Maria 65.45 D 60 3050 1700 1350
38. Claes Marc 65.55 H 45 6250 1000 2660 2590
39. Laurent Yvan 66.00 H45 4550 700 2160 1690
40. Van de Putte Jan 67.00 H 21 3959 615 1180 2160
41. Herremans Mathijs 69.08 H -14 3050 1650 1400
42. Leynen Jos 78.50 H 45 5650 750 2700 2200
43. Mols Greet 79.00 D 45 4350 615 2160 1580
44. Cambier Jeanine 80.00 D 65 4720 700 2160 1860
45. Nolens Danielle 83.00 D 65 ? 615 ? ?
46. Hulsmans Bernadette 85.00 D 50 3000 1600 1400

Vrijdag 8 mei 2009
Ham ‘Ham’

Bloemen voor Bloemen

Bernadette Hulsmans

Jeanine Cambier

Johan Maes



De secretaris had zijn lesje geleerd en van het 
pesterig gedrag van de vorige editie was niets meer 
te merken. Ook met de weddingschappen werd 
komaf gemaakt zodat het geheel het karakter kreeg 
van een oriëntatiecross voor een algemene 
vergadering. Of was het nu precies omgekeerd?
Toch liepen er gefrustreerde zielen rond want Tuur 
had geen rekening gehouden  met het maniakale 
plichtsbesef van oriënterende vrouwen. Zij willen 
alles grondig aanpakken en permitteren zich dan ook 
nooit om posten over te slaan. Ook niet als het mag 
omdat de rode lijntjes langs de cirkeltjes 
doorschieten. Alles wordt opgekuist omdat het met 
opkuisen nu eenmaal zo hoort.
Nu, Tuurtje had er ook weer (veel) werk van 
gemaakt! Drie kaarten: 1 oro-hydr schaal 1/5000 met 
19 posten; 1 IOF schaal 1/10.000 met 11 posten en1 
IOF schaal 1/7500 met 15 posten en hier en daar 
had hij er nog eigenhandig  postjes bijgetekend.
De voorgeschotelde afstanden waren gebaseerd op 
het studiewerk van zoon Luc voor het 
clubkampioenschap en daar viel mee te leven. Elke 
kaart (50!) geïndividualiseerd met het verbinden van 
de posten (een totaal van ongeveer 1250 lijntjes?) 
en het geheel netjes ingepakt! En Roza vraagt zich 
af waarom niemand kandidaat is om Tuur als 
secretaris te vervangen! Te veel werk met het 
organiseren van de ‘Beker van de secretaris’ zeker!
Gelukkig kwam de beker  ook dit jaar in 
familiehanden terecht en dat droogde wellicht een 
deel van het organisatiezweet op. Met Ian Geldof 
stond ook de voorlaatste winnaar mee op het podium 
maar de verschijning van de prins van de nacht, 
alias Jean-Paul Hombroeckx, in de top drie was van 
een haarkrullende schoonheid. Phil Mellebeek 
(teleurstellend 6de) werd er bleek van. Met een 
jongste van 14 en een oudste van 75 was de 
gemiddelde leeftijd van de eerste 10  37 jaar en daar 
zal postenverdeler Tuur heel blij mee geweest zijn. 
De gemiddelde leeftijd van de hele bende was 
trouwens 42 jaar en dat mag de volgende keer wel 
iets jonger zijn.

Eveneens opgetogen over de opkomst was 
voorzitter Luc die na het sportieve en het culinaire  
op onnavolgbare wijze het administratieve hoofdstuk 
aansneedt. De secretaris, weer hij, deed de edele 
metalen van 2008 nog eens op de hoofden regenen, 
schatbewaarster An gaf inzage in haar boeken waar 
Gunther en Nancy  al lang hadden gezien dat het 
goed was. Er werden bestuursleden ontlast en 
anderen traden uit en even snel terug in en Sofie  
wandelde als een jonge freule de bestuurskamer 
binnen alwaar zij kwistig  frisse ideeën mag 
rondstrooien en voor de rest waren er geen vragen 
tenzij een voorloper voor de ‘Klitsberg’ en voor 
diegenen die het nog niet wisten: hamok bestaat 
bijna 25 jaar en dat moet gevierd worden!
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Hongaarse les
Niets zo goed voor de culturele verrijking dan met 
mannelijk gezelschap vreemde contreien op te 
zoeken. De infomappen worden je om de oren 
geslingerd, wetenswaardigheden kwistig meegedeeld 
en avondlijke kwisbeurten o.l.v. Wim Vervoort 
verankeren de verworven kennis. De geschiedenis 
van de Magyaren, beroemde Hongaren, 
Geografische streken, demografische kenmerken .... 
het is alsof wij er jaren gewoond hebben. Helaas de 
wijn van de streek hebben we niet mogen 
degousteren. Nochtans logeerden we midden de 
alomtegenwoordige wijngaarden, kilometersver van 
de bewoonde wereld en toch nergens 
Gyöngyöstarjanaanse wijn te bespeuren. En omdat 
een mens toch zoveel kennis moet doorspoelen 
werden het dan maar halve liters bier, Hongaars of 
Belgisch, het maakte niet uit, het was toch maar op 
het Troleriaanse ritme.

Frans Laenen, alias de Wiet, was reislijder en zelden 
vliegtuigen, huurauto’s, vakantieverblijven zo stipt 
weten verschijnen als op het bevel van de Wiet. 
Kristof van Bouwel hadden ze wel niet opgepikt 
omdat hij er niet was en toen één uur later bleek dat 
Kristof zich van dag vergist had was zijn moeder niet 
te beroerd om laagvliegend de ochtendspits in het 
Rhurgebied te trotseren om nipt op tijd het vliegtuig 
in Dusseldorf te halen zodat niet één stoel  leeg 
bleef in het toestel van Easy Jet.

Het wedstrijdcentrum lag aan de voet van het Matra 
gebergte (nauwelijks 100 km verwijderd van Miskolc, 
alwaar de WOC van 18 tot 23 augustus 
georganiseerd wordt), de Kékes, Hongarijes hoogste 
berg (1043 m), lag er majesteus te pronken met de 
allures van een  Ventoux. Beklimmen dus al was het 
met de auto en dan op zoek naar kaarten om de 
flanken van de Kékes oriëntatiegewijs te verkennen. 
Het was een dagtaak want pas om 5 u in de 
namiddag werden de kaarten door hyperattente 
organisatoren in onze gretige pollen gestopt. ‘s 
Avonds nog twee rondjes ‘Chinees poepen’ en dan 
met tienen horizontaal en Wiet was ons al één uur 
voor.

Op de top van de Kékes: Marc Meeuwsen, Luc 
Melis, Ken Peeters, Wim Vervoort, Marc 
Leers, Frans Laenen en Kristof van Bouwel

De Tipo cup was als een uit de kluiten gewassen 
Driedaagse van Vlaanderen: 500 deelnemers maar de 
2de dag weld de Zweedse nationale ploeg over de
vloer voor een WRE. 15 km en 800 m hoogteverschil 
was het menu van Ken Peeters en een mens leest 
zijn ouderdom af aan O-parameters: een kleine 5 km 
en 230 m voor H60! Loofbossen met hier en daar wat 
stevige rotsformaties, stenenvelden, valleitjes, 
slopende hellingen en doorgaans redelijk beloopbaar. 
De tweede dag zijn de Zweden prominent aanwezig in 
de voorste gelederen. Ken Peeters kijkt er 
bewonderend naar maar ze pakken hun koffers en 
Ken wordt 3de in de Tipo cup, voorwaar straf. De 
Wiet is vanaf de eerste dag hypergefocust loopt in 
het donkergroen waar jij ook rond kon de bril van zijn 
neus, grabbelt alles terug bij elkaar en vertrekt .... in 
de omgekeerde richting. 10 minuten aan zijn broek 
en dag dagzege, dag Tipo-zege. Het gezelscha 
handhaaft zich wonderwel in de voorste gelederen 
maar de laatste dag sneuvelen de podiums: Kristof, 
Luc, Wim en Marc balen en er was niet eens 
doorgedronken.Ken, Wiet en uw dienaar consolideren 
hun podiumplaats en jawel één dagoverwinning siert 
het groepspalmares met dank aan de Trolse 
organisatietrein met de conducteurs Wiet Blootvoet  
en Wim Zegeenzinmet die als een kruising tussen 
Beavis and Butt-head en Statler and Waldorf 

doorheen het Hongaarse zwerk zwetsten.
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Braaien op de Hongaarse poesta

De uitslagen van de Tipo cup
6 van Bouwel Kristof 56:59 3   66:17    6   32:51   11      
156:07 
3 Peeters Ken 97:44    3  113:36   14   41:55    6      
253:15 
5 Vervoort Wim 70:59    8   69:28    5   47:49   11      
188:16 
2 Laenen Frans 60:54    3   56:11    2   34:12    2      
151:17 
4 Melis Luc 61:42    4   65:52    5   46:59   12      
174:33 
6 Meeuwssens Marc 66:09 8   71:59    9   48:19   13      
186:27 
13 Leers Marc 88:57   14  112:54   15   58:10   15      
260:01 
Bolsens Paul hiba       150:45   18   84:50   18             
3 Thijs Jos 42:59    3   59:47    4   33:33    1      
136:19 
7 Henriksson Tomas 109:23 7  138:24   21   44:48    
8      292:35 
7 Cole Lyli-Anne 51:26    4   56:59    6   42:25    9      
150:5

Drie straffe hamokmadammen met een 
verblindende schittering in hun ogen , 

blos op hun wangen, haar op hun 
tanden en elk een marathon in hun 

benen. Over de respectievelijke tijden 
zaaien de dames enige verwarring maar 

over de afstand kan geen twijfel 
bestaan: 42km 196 m!

De rest van hun uitermate sportieve 
lijf laten we hier wegens plaats- en 

kennisgebrek onbesproken want zelfs 
kenner Luc Melis sloeg daaromtrent 

onlangs de bal  lelijk mis.
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Voorbij
Paascross

Maandag 13 april 2009
Leopoldsburg ‘Baeckelandt’

Ivan Heyninck kent Baeckelandt als zijn broekzak 
en het was dus alsof wij daarin rondliepen: 
verrassingen allerhande, uitschuifplekken, 
prangende wegkeuzes, donkere plekskes ...

Yvan Heyninck ken Baeckelandt als zijn 
broekzak...

60 hamokkers verdrongen zich aan de start en daar 
was nog niet eens de voorzitter bij die in het 
buitenland aan het rollebollen was. De podiums 
waren dan ook fel rood gekleurd met Greet Oeyen -  
resoluut kiezend voor de langste afstand - en 
Martine Taffeiren (4) bij de dames. Bij de heren stak 
Tom Herremans zijn neus nog eens aan het Belgisch 
vester en zag dat hij nog altijd ‘top’ was,  Dirk 
Deygers (2), Wim Hoekx (3) en P¨hil Mellebeek (5) 
beheersten met  klasse hun omlopen. Maar ‘who te 
fuck’ is Ronald Mens (H35) van Hamok die de eerste 
5 posten weliswaar 3 minuten prijs geeft t.o.v. Tom 
Herremans, maar dan gelijke tred houdt en met 5’54”

 kilometertijd indrukwekkend staat te prijken op de 
2de plaats. Of trachten de computerdemonen ons in 
de war te brengen want ene VVO-er 96 met naam 
Koen Wilsens loopt exact dezelfde tijd - én 
tussentijden - waardoor het duo digitaal verbrand 
ruikt. Wie vertelt ons het echte verhaal want Jeroen 
Hoekx en Jeroen Vanderkley stonden er op een 
scheet afstand beteuterd naar te kijken.
Guido Timmers, Johan Maes en Marc Claes zaten in 
omloop 2 winnaar Dirk op de hielen terwijl in omloop 3 
Luc Cloostermans, Henri Vanbriel, Eddy Winters en 
Luc Bouve in de slipstream van Wim eindigden.

De ‘Paashaas’ rust even uit.

Maar de prestatie van de dag leverden het duo 
Benjamin Anciaux en Jeroen Vanderkley. Jeugdig 
flux startten zij omstreeks één uur met het opruimen 
van de kinderomloop om ruim twee uur later - en met 
steun van de aldaar nog residerende hamokkers - 
lichtjes psychisch gestoord hun spontaan 
aangeboden vrijwilligerswerkje te beëindigen. Meteen 
werd unaniem door hun tweetjes besloten de 
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kinderomloop af te schaffen. We weten nog altijd niet 
wat het meest in de war is geraakt: het twee 
kilometer lange touw of Jeroen en Benjamin?

Een kinderomloop opruimen is geen 
kinderspel!

Lenteloop
Woensdag 22 april 2009

Overpelt ‘Holven’

De spitsbroeders Tuur Cloostermans en Fred Wellens 
stielbedervers noemen is wellicht een tikkeltje 
overdreven maar ze leggen de baanleggerslat wer 
heel erg hoog. In het door braam en laag 
struikgewas geteisterde Holven trokken deze twee 
kompanen er immers één dag met de machette op uit 
om de posten bereikbaar te maken. De liefde voor 
het vak is grenzeloos maar niet zonder gevaar want 
misschien gaan de studentjes-met- 
oriëntatiehuiswerk (VVO 96) nu echt denken dat dat 

inbegrepen is in de prijs voor een vijfbeurtenkaart.
Studentenopvang wordt trouwens een veeleisende 
job want het was al geruime tijd donker toen de 
computerjongens de laatste elkaar ondersteunende 
juffrouwtjes (met enkelblessure) kon registreren.

Greta Mols zorgde voor de enige damesoverwinning 
en huisgenoot Luc troefde zijn zoon af in reeks 2 bij 
de heren.  Met een voorsprong van 5 minuten mag 
men zelfs van een zware afstraffing spreken en het 
zou een kastijding geweest zijn voor Toon als 
aspirant invalide Marc Hermans 10 secondjes vlugger 
was geweest!
Ian Geldof zette de kroon op het werk in reeks 3
49 hamokkers en 85 allochtonen eerden het werk 
van Tuur en Fred.

Gaat komen
Lenteloop

Woensdag 20 mei 2009
Beringen-Paal ‘ De Klitsberg’

Baanlegger is Lucien Bosmans en dat is standaard 
voor ‘zijn’ Klitsberg en voor Lucien zo vertrouwd dat 
zels hoogtelijnen  voor hem overbodig zijn. Lucien 
werd vorig jaar geopereed aan zijn knie en 
revalideerde tot op heden hoofdzakelijk op 
tennisterreinen. De Klitsberg kan hem terug in het 
bos lanceren.

Samenkomst (CC)
voetbalterreinen Flandria Paal
Wegaanduiding
vanaf N29 Paal-Diest
Ploeg 1
computer: Bart Herremans
start: Fernand Scheelen,Gerd Jansen,Willy Vandaele

Regionale
Zondag 21 juni 2009

Lommel ‘Russendorp’

Thomas Vanderkley en Benjamin Anciaux leggen de 
baantjes en je  zal dus best maar met jeugdig 
enthousiasme naar de noorderkempen vertrekken.
samenkomst: parochiezaal
Ploeg 2
computer: Ronny Timmers
start: Jos Duchesnes, Pierre Theunkens
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Vrijdag 26 juni
Mol  ‘Heidehuizen’

Finse aflossing
baanleggers: Toon Melis en Frederik Meynen

met 

Hamokse BBQ
o.l.v. Sofie Herremans

computer: Bart Herremans
 

Knijperkreet
Dit is eenbede tot ontlasting van de knijper.
De eerste knijptang onder redactie van de knijper 
verscheen in februari 1996. Voordien had onze 
onvolprezen secretaris Tuur Cloostermans in 
vooroorlogse publicatieomstandigheden elke maand 
een clubblad afgescheiden. Inmiddels zijn we 13 jaar 
verder en het clubbladarchief 147 Knijptangen rijker. 
De knijper heeft dus een ‘one-four-seven gescoord, 
in andere sporten een memorabele prestatie en 
misschien een mooi moment voor verandering.
De eerste knijptang bevatte 11 blz redactionele 
lectuur met toen al de huidige structuur als kapstok.
We citeren uit het editoriaal:
”Weer laten vangen?” zei mijn zoontje van 24 toen ik 
zei dat ik hem niet kon helpen verhuizen omdat er 
een clubblad moest worden afgemaakt. Het zette me 
even aan het denken.
Na dertien jaar nadenken dus dit stukje.
Daarna kwamen er lijviger blaadjes, soms ook 
schraler. Aan een gemiddelde van 15 blz maakt dat 
2205 blz clubgeschiedenis, al dan niet verdwenen in 
jouw archieven of papiercontainer. Werktijd per blz, 
inhoud en vorm inbegrepen 1,5 uur. Dat resulteert in 
3307,5 uur of 413 werkdagen van 8 u of 3 dagen per 
maand al dan niet vertaald in nachtelijk gestoei op 
het klavier. De werkelijkheid overtreft soms de 
berekeningen. 
In het begin gedrukt in Hechtel en met de hand bij 
elkaar geraapt. Dan professionelere copycentra 
opgezocht in Hasselt waar de boekjes ongeniet en 
zonder titelblad werden afgeleverd. De laatste jaren 
in een Paals copycenter postklaar geserveerd. 
Samen met het op de post doen toch een 
gemiddelde van (brengen en halen) 50 km per keer 
of 7350 km of 105 u auto of dertien werkdagen.
In de tijd voor het gebruik van een postnummer 
postzegels geplakt. Soms 1, soms 2, soms 3, soms 
4 - al naargelang de beschikbare collecties - en veel 
aangeschoven aan het loket. Sinds het postnummer 
altijd problemen om Hamoks postabonnement in het 
bestand van de post te vinden wegens diverse 
schrijfwijzen van alles en nog wat. Eén keer zelfs 

van fraude beschuldigd omdat het exemplaar van de 
postmeester minder woog dan de rest van de lading.
Een gemiddelde van 1 uur per postzending: 147 
postverhalen of 18 dagen postwerk. Alles samen 444 
dagen of - ik reken in onderwijswerkjaren - 2 jaar en 
44 dagen knijptangwerk. Sterk overdreven want met 
aftrek van trouwe of minder trouwe medewerkers 
zoals daar zijn of geweest zijn: Marc Hermans, Luc 
Melis, Wim Hoekx, Jeroen Hoekx, Fernand Scheelen, 
Filip Vandebossche, Dirk Deygers, An Verberne, 
Rajot, Luc Cloostermans, Nancy Wenderickx, Bart 
Mellebeek, André Aerts en andere Lucien 
Bosmansen...
En toch is het voorafgaande knijpersgenot geen 
excuus voor reconversie. Omdat - ik citeer uit 
februarinummer 19996 - “dat een clubblad produceren 
een noodzakelijke, nuttige en eervolle bezigheid is.
Een blad dat informeert, rapporteert en animeert. Dat 
als wegwijzer functioneert in het complexe 
oriëntatieland op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau. Met reportages van de 
prestaties van de clubleden op die respectievelijke 
niveaus, met de harteklop van de club op de 
klaviertoets, familiaal nieuw en ranzige verhaaltjes, 
met een blik op de internationale O-scène, met 
irritante O-spelletjes en dikke technische hoekjes, 
een hoekje voor de jeugd, een hoekje voor de straffe 
veteranen, een hoekje voor de superteteranen, een 
hoekje voor de vrouwen en een hoekje voor kritiek. 
Wijze wedstrijdanalyses en ook domme, prachtige 
actiefoto’s, stoeme podiums en gewaagde cartoons.
en dat allemaal gepresenteerd op de eerste zondag 
van de maand.
Iedereen vraagt zich nu af: heeft hij het over de 
knijptang? Wie weet? Want de lezer heeft kunnen 
vaststellen dat de knijper - op routine voortkabbelend  
en mede door afstervende hersencellen dat niveau 
verre van benadert. Daarom smeekt de knijper de 
leden voor ontlasting zodat de leden krijgen waar ze 
recht op hebben en misschien ook een beetje als 
restauratie van zijn geest waar toevallige passanten 
al ernstige O-kankers hebben waargenomen.
Daarom:

1ste vergadering 

nieuwe redactie
(voor alle hamokschrijvers, -lay-outers,-typisten, -

foto-graven, -analisten, -columnisten, -
correspondenten, -intervieuwers, -rubriekleiders, -
critici, -verslaggevers, -journalisten, -promoters,-

publiciteitsagenten etc.)

vrijdag 29 mei
19 u

Casino Beringen-Mijn
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