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Voorwoord

Het was een drukke september maand met al die
kampioenschappen en “speciale” wedstrijden. 
Het doet dan ook deugd natuurlijk om nog eens 
op het podium gestaan te hebben.

We zijn in september gestart met het BK lang in 
Dilsenerbos. In het clubblad verschijnt er nog 
een verslag van deze wedstrijd, doch ik prijs 
mezelf gelukkig met mijn eerste nationale titel 
op de lange afstand. Wie daar ook op het 
hoogste schavotje vertoefden, waren Sofie H. 
D35, Amber T. D45, Roza G. D80 en Dries 
VDK H35. Een omloop speciaal voor de atleten 
met de lange benen. Proficiat kampioenen.

De week nadien BK aflossing op Kattevenia. 
Ook van deze wedstrijd gaat u verder in de 
knijptang een verhaal vinden. Hamok was sterk 
vertegenwoordigd in deze aflossing en de 
resultaten waren dan ook navenant. BK in de 

aflossing waren er voor de D open met Amber, 
Elisabeth en Greet. H Masters B met Dirk, Bart 
en Luc. H Masters C met de voorzitter, Roger en
Wim. H Masters E met Jos en Tuur. Goed 
gewerkt kampioenen.

Van de wedstrijden Rik Thijs op de Sahara en 
het VK aflossing op Masy volgen er ook 
wedstrijdverslagen  in deze knijptang.

Afgelopen zondag hadden we dan misschien 
wel onze eerste MBTO georganiseerd op een 
zondag. Al bij al een matig succes qua aantal 
deelnemers. Zeker in verband met het 
voorspelde slechte weer waren er toch enkelen 
die de modder en de kou trotseerden. Johan had 
dit parkoers perfect verkend en in kaart gezet 
volgens de geldende normen. Dus het lag niet 
aan hem dat er zulke lange tijden gereden zijn. 
De warme douche moet deugd gedaan hebben. 
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Ook vanwege de NMBS werd Johan bedankt 
voor zijn diensten. Deze wedstrijd werd samen 
georganiseerd voor OV en voor de NMBS. 
Bedankt Johan en alle helpers voor het 
welslagen van deze MTB-dag.

Wat gaat er komen, en kijken we iets verder tot 
het jaareinde, dan hebben we nog eind 
november een wedstrijd op Kolisbos met 
Thomas als omloopbouwer, een nacht op de 
Galbergen met Wim G. en de sylvester-dag in 
Opglabbeek met Dirk.

Valt oktober dan droog? Hoegenaamd niet. De 
openingsavondaflossing op de kluis. Altijd een 
kolfje naar de hand van HAMOK. Verder het 
VK Middel in Meerle en dit daags na het feest 
dat onze ondervoorzitter met zijn Lea, 50 jaar 
zijn getrouwd. Als dat maar goed komt met die 
HAMOKKERS. Verder niet vergeten: de 
Bosland series. Er zijn er nog 3 te gaan.

Verder nog te vermelden: enkele meerdaagse 
wedstrijden, namelijk een tweedaagse in 
Drenthe en als we de zand goed verteerd hebben
3 dagen North Sea Trophy in Oostduinkerke.

Ook te vermelden dat, de eerste vluchten voor 
de Jukola 2020 voor Rovaniemi geboekt zijn. 
Toon gaat nu nog voor de ideale huisvesting 
zorgen en een programma samenstellen. Als we 

dan toch zo kort bij de poolcirkel zitten, gaan 
we met een deel Hamokkers tot aan de 
Noordkaap rijden. Altijd spannend als HAMOK 
op stap gaat. Moesten er nog kandidaten zijn die
door het programma of de groep gecharmeerd 
zijn, Toon is uw aanspreekpunt.

Wat betreft O-punch, zie ik toch dat er gebruik 
van gemaakt wordt. Alle begin is moeilijk doch 
het went snel. Kijk niet alleen naar de nadelen 
doch ook de voordelen die het nieuwe systeem 
biedt.

Wat betreft sportident. We naderen stilaan het 
jaareinde en dat zouden we definitief 
overschakelen van emit naar sportident. In 
december zou er proef gedraaid worden en de 
Sylvester zou al zeker met sportident gelopen 
worden. Wij beschikken over een deel reserve 
sportidents, en deze kunnen bij Bart aangekocht 
worden.

En de kledij: het beruchte, langverwachte 
trainingsvestje waar we al maanden op aan het 
wachten zijn. Er gaan nu pasmodellen 
opgevraagd worden. We houden u op de hoogte,
hoe en wanneer er kan gepast worden.

Tot de volgende cross,

Uwe voorzitter.
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Inschrijvingen
Niet alle inschrijvingen meer bij Daniëlle!

North Sea Trophy

KOL organiseert het weekend van 11 november 
een drieluik aan de Belgische kust. Twee dagen 
wordt er op onze mooie kaart van de Schipsgat- 
en de Plaatsduinen gelopen, waarna er op een 
city- en duinenkaart van Koksijde wordt 
afgesloten. Die city-o belooft zelfs ook een 

mooie wedstrijd te worden, want vlak is het daar
niet en de opeenvolging van kuitenbijters kan 
nog wel eens een mooie verrassing opleveren.

Om aan het goedkoopste tarief (20 EUR/35 
EUR) in te schrijven stuur je voor 15 oktober 
een mailtje naar Daniëlle. Nadien heb je nog tijd
tot 1 november om in te schrijven, maar kost het
5 euro meer.

Bohemia 5-days
Wedervaren van de Voorzitter

24-28 juli 2019 – Novy Bor (Tsjechië)

Een van de doelen in de maanden juli en 
augustus was nog eens de jachtstart halen op een
groot evenement. Jaren geleden hebben we eens 
in Novy Bor gelopen en dit jaar was er de 
goesting om terug te gaan. Sommigen onder ons
kennen Ceska lipa nog wel. Toevallig waren er 
ook de Trollers van dit gedacht en samen huisje 
gehuurd en het traject Tessenderlo-Liberec 
afgelegd, een kleine 900 km.

Bohemen, gelegen in de driehoek, Duitsland, 
Polen en Tsjechië, mooi gebied met 
zandsteenrotsen stond in de uitnodiging.

Het eerste gedeelte werd gelopen in Radvaneck. 
3 dagen dezelfde aankomst en 2 lange omlopen 
en 1 middel. Rotsen hebben we in dit eerste 
gedeelte niet veel gezien. Terrein leek meer op 
wat wij in de Ardennen kunnen terugvinden en 
zeker toen we eind augustus getraind hebben in 
de buurt van Eupen. De derde dag werd ik door 
de plaatselijke TV geïnterviewd. Wat een 
voorzitter toch moet doen.  Resultaat na deze 3 
dagen was, dat ik een achterstand op de eerste 
had van 15’29” en bij Vic was dit al opgelopen 
naar 49’39”. Wetende dat voor de jachtstart men
maximaal 60’ mocht verliezen, en alleen de 
eerste 6 kregen een nieuwe nummer.

Voor de 2 laatste dagen vertrokken we naar het 
Reuzengebergte en dit boezemde al schrik in. 
Dit is een beschermd natuurgebied waar we dan 
wel de befaamde zandsteenrotsen zouden 
terugvinden.
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Dag4 heb in bijlage meegegeven en toch even 
mijn wedervaren. Michael had van tevoren nog 
aangegeven opgelet met uw wegkeuzes, loop 
desnoods wat rond. OK zullen we doen, doch 
luisteren is wat anders. De start die gegeven 
werd was mooi opgebouwd, tegen een flank van
een berg en boven was de start. Chapeau voor 
de organisatie die al hun materiaal naar boven 
moesten sleuren.  Start gegeven en op naar post 
1. Een piek van 15 m. Gemakkelijk, dat zal ik 
wel vinden, beloopbaar bos door, tot aan de weg
en dan stond ik daar tussen die reuzen. Waar is 
nu mijne piek? Zo overdonderd door die hoge 
rotsen dat ik afboog en aan post 2 uitkwam. Van
daaruit terug naar post 1. Wie kom ik daar tegen
Erik. Voor de start hadden we mekaar gesproken
en hij gaf nog aan , als ik u daar zie , dan ben ik 
niet goed bezig en zo was het dan. U moet 
weten dat we op voorhand altijd onze 
postenbeschrijvingen kregen. Na post 1, post 2, 
de snelste tijd gelopen. Post 3 heuvelkam 
gevolgd naast het gele veld. Op weg naar post 4 
kom ik myriam tegen en die was blijgezind, dus 
ik verder. 4 gevonden, op naar 5 en ziet u op het
kaartje, beter langs het witte gedeelte te volgen 

en niet zoals ik kruipen tussen de rotsen en de 
verkeerde helling naar boven. Wat tijd verloren. 
Van 5 naar 6 vlotjes. Van 6 naar 7 korte pijn, 
helling naar beneden en terug naar boven. 
Stikdood. Omlopen was een alternatief. Van 7 
naar 8 loop ik naar die omheining en ik ga 
rechtsom en kom in het struikgewas en rotsen te
zitten. Ik bijt door doch had ik maar 
rondgelopen langs links. Post 8 zag ik vanuit de 
vallei staan doch het was klauteren geblazen. 
Naar 9 redelijk, en dan vertrek ik weer langs 
rechts, rotsen en denneboompkes om u vast te 
houden tot in de vallei, om richting 10 te gaan. 
Vanuit 9 langs links vertrekken was toch beter 
geweest. Al bij al dag 4 redelijk doorgekomen 
en hoera, ik heb de jachtstart gehaald. Ik ben 6 
de en 22’58” achterstand op de eerste. onze Vic 
71’37”. 

Dag 5 copy van dag 4 doch nu een langere 
omloop. Deze keer wel wat meer rondgelopen 
doch 2 zware fouten zorgen ervoor dat ik mijn 
6de plaats niet kon verzilveren en werd ik 7de  
en de beste plaats van alle bewoners in de villa. 
Vic werd 16 de. 

– De voorzitter
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BK Lang
Zonder noorderlijnen…

8 september 2019 – Dilsen

Goud
Sofie Herremans (D35)

wat een verrassing
Amber Thys (D45)

simply the best
Roza Goos (D80)

zoals vanouds
Dries van der Kleij (H35)

nu het nog kan, volgend jaar master
André Aerts (H65)

zonder Wim in de reeks lukt het hem
Jos Duchesne (H85)

wie anders?
Zilver

Greet Oeyen (DE)
nog steeds geen sleet op

Marijs Vandeweyer (D50)
mooi, maar toch niet content

Daniëlle Nolens (D70)
op één na beste

Toon Melis (H21)
geen elite

Siegfried Bakelants (H35)
strijd met Dries verloren, de rest 
afgedroogd

Wim Hoekx (H60)
het best mogelijk als Marchal meeloopt

Vic Vanderstraeten (H70)
de beste na de Wereldkampioen en…
voor Jos

Brons
Jorn Kennis (H-14)

mooi en dat al na één jaar hamok
Zondag 8 september organiseerde Omega het 
BK Lang in Dilsenerbos. Het werd een speciale 
wedstrijd, onuitgegeven! De organisatie was 
vergeten de noorderlijnen af te drukken. OK, het
was voor iedereen hetzelfde  maar er zijn enkele
zaken essentieel bij een OL-wedstrijd… en één 
daarvan zijn de noorderlijnen zodat de loper, 
indien nodig, deze lijnen kan gebruiken voor 
navigatie met het kompas. Niet dus in 

Dilsenerbos. Gelukkig was de baanlegging 
navenant en moesten we het kompas niet veel 
bovenhalen.

Het begon allemaal echter hoopvol. De vertrek- 
en aankomstarena was mooi verzorgd en erg 
geconcentreerd uitgewerkt zodat het begin en 
einde van de wedstrijd vanuit de luie zetel 
gevolgd kon worden. Dus dat zag er goed uit 
maar de pret verging snel na de start toen 
duidelijk werd dat er geen noorderlijnen op de 
kaart stonden en dat sommige omlopen werden 
getrakteerd op ultralange benen. Lange benen 
horen bij een BK Lang maar moeten wel zinvol 
zijn. In Dilsenerbos met zijn dicht padennet en 
de vuile onderbegroeiing  of de vele restanten 
van recente boswerken was dat niet zinvol. 
Doorsteken betekende tijdverlies en veel 
wegkeuzes waren er niet. Dus het werd een 
wedstrijd voor lopers en niet voor 
Oriëntatielopers. Dit laatste is nochtans de sport 
die we beoefenen.

Met 13 medailles mocht HAMOK tevreden 
huiswaarts. Het ware nog beter geweest als we 
ons met z’n 62 goed geamuseerd hadden!

Daarmee is alles gezegd over dit BK. Een 
gemiste kans, jammer!

– Wim Hoekx
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BK Aflossing
Op snel lopen staat geen leeftijd…

15 september 2019 – Genk

Goud
D. Open

Amber Thys
Elisabeth Schutjes
Greet Oeyen

H. Masters B
Dirk Deijgers
Bart Mellebeek
Luc Melis

H. Masters C
André Aerts
Roger Hendrickx
Wim Hoekx

H. Masters E
Jos Duchesne
Tuur Cloostermans

Zilver
H. Masters D

Vic Vanderstraeten
Jos Thys

Brons
H. Open

Jeroen Hoekx
Tomas Hendrickx
Benjamin Anciaux

De grote hamokkampioenen van het BK 
aflossing waren onze Dames Open. Toen uw 
dienaar 20 jaar geleden begon te lopen, 
verscheen diezelfde ploeg al in diezelfde reeks 
aan de start. Dat ze het nu in 2019 nog eens 
waarmaakten, toont nog maar eens dat op 
aflossingen altijd het beste van iedereen boven 
komt drijven.

Bij de heren was de absolute topprestatie weer 
eens buiten bereik, maar in al de andere 
leeftijdscategorieën waar een geldige uitslag 
gemaakt kon worden werd er ofwel gewonnen 
ofwel tweede geëindigd. Kijk eens naar de 
namen die samen in de ploeg stonden en het is 
niet anders dan toegeven: logisch dat er geen 
trio beter is dan hen.

Nu, vergeleken met deze wedstrijd was het BK 
Lang een week eerder, zonder noorderlijnen, 
was dit een hoogmis voor de sport: niks 
plezanters dan in een massastart tegen de stroom
in lopen, optimaal gebruik van de technische 
zones, goede vegetaties, kaarten voor iedereen 
en posten die haarfijn juist staan.

De technische zone  Snel in het groen, traag in het wit
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BK Aflossing
Technisch…

Over het Aflossingskampioenschap op 
Kattevenia is het laatste woord waarschijnlijk 
nog niet gesproken of geschreven maar kaart-
technisch had de terreinverkenner/tekenaar 
geopteerd voor een nieuwigheid in Vlaanderen.

Voor de eerste keer werden de vegetatielijnen 
getekend met het Isom-2017-2 symboolnummer
416 van de groene kleur. In plaats van de zwarte
stippellijn voor een duidelijke vegetatiegrens 
gebruikte KOL de groene stippellijn. Bij de 
eerste Isom2017-aanpassing was deze groene 
stippellijn bedoeld om verwarring te voorkomen
bij kaarten met veel rotskenmerken. Vanaf de 
laatste Isom-aanpassing is het altijd toegelaten 
om ofwel voor de zwarte stippellijn ofwel voor 
de groene stippellijn te opteren. Dooreenlopend 
gebruik op eenzelfde kaart blijft natuurlijk 
verboden.

De Isom-2017-2 reglementering vermeldt zelf 
dat bij kaartzones rond en in veel donkergroene 
kleuren de groene stippellijnen slecht zichtbaar 
kunnen zijn en verwarring kunnen scheppen. 
Daarom denk ik dat we op onze Vlaamse 
terreinen beter de gewone zwarte 
vegetatiegrenzen behouden. Een oplossing die 
Isom aanreikt is om bij mogelijke verwarring de
zwarte doorlopende lijn van de 
cultuurlandgrenzen te gebruiken maar dat lijkt 
me dan weer te ver gezocht hiervoor.

Veel duidelijker op deze manier tussen de rotsen

Een andere technische discussie handelde over 
de jury-beslissing om een foutief genomen post 
(verkeerd postnummer) toch te aanvaarden 
omdat deze post te dichtbij een andere post 
stond. De jury-beslissing werd door de BVOS 
Technische commissie herroepen omdat zij 
vond dat het juiste postnummer primeerde op de
correcte plaatsing (hier dus te dichtbij een 
andere controlepost). Terechte beslissing 
volgens mij en Asub-meisjes werden 
juniorenkampioen.

– 1456
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Nationale 4
Verademing...

22 september 2019 – Seraing

Eerste
Greet Oeyen (DE)
Jolien Vandebroek (D21)
Elisabeth Schutjes (D40)
Daniëlle Nolens (D70)
Kobe Deferm (H10B)
Jorn Kennis (H-14)
Sam Deferm (H40)
Ronny Timmers (H45)
Luc Melis (H55)
Wim Hoekx (H60)
André Aerts (H65)

Tweede
Tania Hendrickx (D35)
Jeroen Hoekx (HE)
Eric Vandebroek (H55)

Derde
Ninthe Wolles (D10B)
Jil Mylle (D-16)

Wie had gedacht dat een tripje naar Seraing een 
verademing kon zijn? Dat was dan zonder de 
laatste nationale wedstrijd gerekend. Zwijnen 
moesten plaats maken voor oriënteurs op deze 
mooie zondagwedstrijd, hoewel wij denken dat 
de zwijnen toch nog in de meerderheid geweest 
moesten zijn met de onterecht magere opkomst. 
Het bos nodigt uit voor meer. Vlakke stukken 
met vegetaties, beken en moerassen werden 
afgewisseld met de valleien die naar de flanken 
van de maas stroomden en zo een mooie 
gevarieerde wedstrijd opleverden. Enig 
minpuntje was dat de kaart met LIDAR 
getekend was, maar de hoogtelijnen niet 
bijgewerkt waren, wat de vallei quasi onleesbaar
maakte.

Onze clubgenoten voelden zich als een 
everzwijn in een modderbad. Wij tellen maar 
liefst 11 overwinningen in de verschillende 
reeksen, van jong tot oud. Uw dienaar werd 
tweede en dat voelt aan als het opvullen van de 
uitslag.

Aan 22 was een reuzeuitloper   Paradijs voor zwijn en mens
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Nationaal
Regelmatigheidscriterium

Het klassement waarvan u niet wist dat u het gewonnen had

Eerste
Jil Mylle (D-16: 182)
Greet Oeyen (DE: 210)
Amber Thys (D45: 232)
Daniëlle Nolens (D70: 229)
Roza Goos (D80: 90)
Jorn Kennis (H-14: 237)
Jeroen Hoekx (HE: 202)
Siegfried Bakelants (H35: 227)
Ronny Timmers (H45: 189)
Wim Hoekx (H60: 205)
André Aerts (H65: 231)
Jos Duchesne (H85: 90)

Tweede
Hélène Gielen (D75: 60)
Dries van der Kleij (H35: 139)

Derde
Maya Renard (D-14: 193)
Tania Hendrickx (D35: 65)
Elisabeth Schutjes (D40: 163)
Marijs Vandeweyer (D50: 148)
Jen Vanreusel (D60: 171)
Thor Wolles (H-10: 180)
Stefaan Schutjes (H40: 124)

Het nationaal regelmatigheidscriterium houdt 
bij wie het beste presteert op de individuele 
wedstrijden van de nationale kalender.

De 4 nationales over de lange afstand tellen 
mee, het BK lang en het BK Interclub, verder 
ook het BK en een nationale over de 
middenafstand en tegenwoordig als nieuwigheid
ook het BK en de nationale over de 
sprintafstand.

Het reglement voor het klassement is 
eenvoudig: de winnaar in een categorie krijgt 30
punten toegekend, de tweede 27, de derde 25 en 
dan met 2 dalend tot aan 15 punten, dan gaat het
in eenheidsstappen naar beneden. Elke 

geklasseerde deelnemer krijgt minstens één 
punt. Om je punten in ontvangst te nemen moet 
je de wedstrijd lopen voor een erkende 
Belgische club. Nederlanders die voor Trol 
lopen krijgen dus punten, waar een Belg die 
voor de militaire ploeg loopt dat niet krijgt.

Bij de laatste wedstrijd is er, om het nog 
spannend te houden tot op het einde van het 
seizoen, telkens een verhoogd puntenaantal te 
winnen. 45 voor de winnaar en dan verder naar 
beneden.

Tenslotte tellen slechts de beste 8 resultaten van 
de 10 wedstrijden mee. Het maximale 
puntenaantal is dus 255. Dit jaar wisten twee 
dames dat maximumaantal bijeen te sprokkelen:
Kato Hillen in de D-12 en Els Put in de D60. 
Dat zijn opmerkelijke prestaties: een heel jaar 
lang alleen maar winnen.

Onze clubgenoten hebben het ook niet slecht 
gedaan: 12 winnaars op 40 leeftijdscategorieën.

Bijna was het de voorzitter zelf die met de 
meeste punten aan de haal ging, maar zeer 
terecht was Jorn Kennis beter: 237 punten. Dat 
zijn er meer dan dubbel zoveel dan vorig jaar 
toen hij nog in een KOL-pakje rondliep.

Hamok ging ook met de hoofdprijzen lopen: 
zowel Greet bij de DE als uw dienaar bij de HE 
bleken aan de meeste wedstrijden deel te hebben
genomen de beste eliteloper te zijn.

Dat ook vader Hoekx met de hoofprijs in zijn 
reeks ging lopen heeft niets te maken met het 
feit dat dit klassement bijhouden een 
familieaangelegenheid is.

De volledige rangschikking staat op:

https://hoekx.be/natcrit/N2019.htm

Dit was het 20e jaar dat wij dat in elektronische 
vorm publiceerden en die volledige 
geschiedenis is daar terug te vinden.
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Rik Thys
hamok prima donna

27 september 2019 – Lommel

1. Trol 4
Anna Serrallonga 5’47 28:56 (7)
Dirk Goossens 6’13 1:01:17 (3)
Jeremy Genar 5’29 1:28:43 (1)

2. hamok 2
Dries van der Kleij 5’32 28:50 (5)
Dirk Deijgers 6’01 58:19 (1)
Siegfried Bakelants 6’03 1:29:12 (2)

3. hamok 1
Thomas van der Kleij 5’21 27:18 (2)
Luc Melis 7’56 1:08:36 (7)
Jeroen Hoekx 4’55 1:32:45 (3)

13. hamok 6
Ellen Mols 9’39 48:17 (67)
Elisabeth Schutjes 7’34 1:26:56 (38)
Greet Oeyen 6’08 1:58:51 (13)

36. hamok 5
Peter Hoogstrate 8’51 46:06 (55)
Guido Ceunen 10’44 1:39:50 (57)
Dominique Schutjes 9’24 2:26:55 (36)

37. hamok 7
Jur Ringers 7’58 40:39 (35)
Greta Mols 9’12 1:28:33 (41)
Johan Claes 12’00 2:28:34 (37)

45. hamok 4
Georges Deferme 9’33 47:48 (65)
Jos Thys 10’39 1:41:06 (63)
Vic Vanderstraeten 10’06 2:33:38 (45)

Onze voorzitter begint zijn (militaire) 
geschiedenis te kennen en hij wil ze ook 
schrijven. Nadat hij eind maart de ‘Wisselbeker 
Kamp van Beverlo’ al binnen reef met Thomas 
Hendrickx, Dirk Deijgers en Luc Melis, liet hij 
nu zijn oog vallen op de Wisselbeker ‘Rik 
Thys’, één van de founding fathers van het 
oriëntatielopen in Vlaanderen. Aanvankelijk 
kwamen de ploegjes aarzelend tot stand maar na
enig aandringen van de praeses meldden zich 

voor die laatste vrijdagvoormiddag in september
toch hamokkers, voldoende materiaal voor 8 
ploegen. Geen enkele club deed beter.

In het verleden werd de overwinning in deze 
aflossingsklassieker (drie lopers waarvan één 
ouder dan 40) door alle clubs met enige 
gretigheid nagestreefd. Met wisselend succes 
want geen enkele club kon een imposante reeks 
zeges neerzetten. In 2017 won hamok voor de 
laatste maal met Dries van der Kleij, Dirk 
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Deijgers en Jeroen Hoekx. Onze dames 
daarentegen wonnen steevast en daarvoor 
konden zij putten uit een uitgebreid arsenaal 
sterke madammen zoals Greet Oeyen, Nancy 
Wenderickx, Ellen Mols, Sofie Herremans, 
Greta Mols, Marijs Vandeweyer en, o ja, An 
Verberne.

De strijdarena lag dit jaar op de Lommelse 
Sahara: prachtige locatie, een beetje oneerbiedig
in het midden van de kaart en een onbereikbare 
stunt voor de logistiekarme burgerclubs.

Kijkspektakel dus gegarandeerd voor de 400 
aanwezigen (118 ploegen) en die zagen Bart 
Delobel het eerst aflossen, een halve minuut 
voor onze Thomas van der Kleij en een tweetal 
minuten voor Dries op de 5de plaats. Mooie 
vooruitzichten alleszins, zeker toen na aflossing 
2 hamok aan de leiding liep. Geen Luc Melis 
echter die Thomas had afgelost, maar Dirk 
Deijgers (samen met Dries en Sigi in de ploeg) 
liep zowaar met een minuut voorsprong aan de 
leiding. Drie minuten later volgden de Trollers 
met Dirk Goossens. Luc Melis, de plus veertiger
van dienst in het team Thomas-Luc-Jeroen en in
de vierdaagse van Limburg nog de betere van 
Dirk, moest meer dan tien minuten prijs geven 
en bengelde op de 7de plaats. Dat Jeroen Hoekx 

in een aflossing kan stunten heeft hij al 
meermaals bewezen. Ditmaal was de 
achterstand echter te groot. De prijs voor de 
snelste kilometertijd was toch een troost. Sigi 
Bakelants moest het in de laatste aflossing 
opnemen tegen sterke Jeremy Genar, Roel Van 
De Moortel, die na Bart Delobel en Kim Janssen
als 2de de heide was opgefladderd en Gilles 
Deneyer die zich na Christophe Bernard en 
Thibaut Derenne stoemelings in de 
overwinningstrijd kwam moeien. Sterke Gilles 
won ook maar werd gedeclasseerd wegens niet 
reglementaire ploeg (3 lopers niet van dezelfde 
eenheid?) Roel werd eveneens gedeclasseerd en 
kleine Sigi moest het hoofd buigen voor  grote 
Jeremy. Trol won, hamok 2 werd tweede en 
hamok 1, dankzij snelle Jeroen, nog 3de.

De dames, een spectaculaire inhaalrace 
realiserend via Ellen Mols (67), Elisabeth 
Schutjes (38) en Greet Oeyen (13), maakten hun
palmares nog een eenheid langer. Elisabeth 
kreeg bovendien de trofee voor de snelste 
kilometertijd voor dames + 40. Respect voor 
onze prima donna’s!

De lach was breed, de zon warm en de spaghetti
lekker.

– knijper
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VK Aflossing
Nat en plat

29 september 2019 – Houthalen

1. Omega 1
Tomy Janssens 4’53 29:19 (4)
Tille De Smul 7’02 56:00 (2)
Wouter Leeuws 4’35 1:22:14 (1)

3. hamok 1
Wannes Hendrickx 5’16 31:32 (8)
André Aerts 7’23 1:01:27 (8)
Jeroen Hoekx 4’31 1:26:17 (3)

8. hamok 4
Thomas van der Kleij 4’46 27:52 (1)
Georges Deferme 9’15 1:05:18 (12)
Siegfried Bakelants 5’38 1:37:05 (8)

10. hamok 6
Filip Kennis 6’29 37:33 (23)
Jorn Kennis 5’23 59:13 (7)
Koen Meynen 6’47 1:37:50 (10)

11. hamok 3
Rychon Van Putten 5’51 34:43 (15)
Jos Goven 7’55 1:04:47 (10)
Eric Vandebroek 6’02 1:39:36 (11)

14. hamok fam 1
Greet Oeyen 5’57 33:19 (12)
Marcel Oeyen 9’09 1:10:06 (18)
Sam Deferm 5’34 1:42:47 (14)

15. hamok fam 5
Stefaan Schutjes 6’18 36:15 (21)
Jur Ringers 7’07 1:05:12 (11)
Elisabeth Schutjes 6’54 1:44:26 (15)

18. hamok fam 4
Raf Thys 5’40 32:37 (11)
Jos Thys 9’41 1:09:50 (15)
Olivier Renard 7’06 1:51:48 (18)

19. hamok 8
Jeroen van der Kleij 5’20 30:20 (6)
Vic Vanderstraeten 11’18 1:16:34 (20)
Frederik Meynen 6’25 1:53:29 (19)

25. hamok 7
Ellen Mols 7’47 44:47 (31)
Dominique Schutjes 9’06 1:21:14 (23)
Marijs Vandeweyer 8’14 2:08:40 (25)
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Het zit KOL ook niet echt mee. Waren de 
Belgische aflossingskampioenschappen 
nauwelijks verteerd, dan moesten ze veertien 
dagen later weer zwaar aan de bak voor de 
organisatie van de wisselbeker  genoemd naar 
Gilbert Stapelaere, in een ver verleden een 
absolute topper in de Belgische autorallysport 
en later ook een corryfee van het oriëntatielopen
en bedenker van deze aflossingsformule: 
leeftijdsgebonden punten en ploegen van 3 
lopers met een maximum  van 46 punten. In één
regel samen te vatten maar toch vereist dit 
concept een grondige voorbereidende studie  om
met het beschikbare potentieel de sterkste 
formatie(s) het bos in te sturen. 
Rekensommetjes achteraf bewijzen dat dikwijls 
ten volle . Ook deze keer.

In normale omstandigheden is Masy-zuid best te
pruimen, maar zoals gezegd, het zit KOL niet 
mee. Wind en regen teisterden het 
wedstrijdterrein en dat temperde het genoegen, 
het enthousiasme en de sfeer. 

52 ploegen aan de start waarvan één vierde 
familieploegen. Ook een bedenksel van Gilbert 
Stapelaere en dat was niet, zoals kwatongen 
beweerden, omdat hij met zijn beide dochters 
ook eens een keer wilde winnen.

Thomas van der Kleij, weer hij, kwam als eerste
uit de heidestruiken gestruind en dat stemde ons
hoopval. Daarna was hamok niet meer in de 
voorste gelederen te bekennen. Tenzij op het 
laatst toen Jeroen Hoekx, dank zij een sublieme 
4’31”/km een viertal tegenstanders wist op te  
rollen en tot groot genoegen van de voorzitter 
zijn ploeg (samen met Wannes Hendrickx) het 
brons bezorgde. Er komt geen eind aan het 
boerenjaar van André en Wannes, die voor het 
eerst in hamokoutfit liep, vierde in stijl mee.

Omega won met ruim anderhalve minuut 
voorsprong voor Trol en het waren de jonkies 
(Tille De Smul en Rune De Clercq) die het 

verschil maakten met, alle respect,  –H65- 
André. Onze Jorn Kennis – snelste tijd in 
aflossing 2! – had zich vermoedelijk wat graag 
in deze debatten gemengd. 

En de eerste ploeg van KOL eindigde 7de. Het 
zit KOL echt niet mee.

De strijd om de overwinning in de familiereeks 
werd zowaar een hamokonderonsje. Liep de 
familie Schutjes (Stefaan, Jur, Elisabeth) na 
aflossing twee nog ruim aan de leiding voor de 
familie Oeyen (Greet, Marcel, Sam) dan was in 
de laatste aflossing Sam veel te sterk voor 
Elisabeth. Na enig speurwerk kreeg het label 
van Greet toch een fiat van de jury en was de 
wisselbeker binnen. 

De vrouwen verloren
De twee familieploegen van uw dienaar, de 
knijper,  hadden enkel oog voor hun onderlinge 
tweestrijd: de mannen tegen de vrouwen. De 
mannen wonnen en dat was niet omdat Amber 
met een versleten badge liep. Volgend jaar lopen
de Thysen tegen de Renards en het jaar daarop 
lopen we om te winnen!

– knijper
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Organisatiehoekje
Wedstrijden in 2019!

In oktober zijn er geen officiële 
hamokorganisaties meer. Daarvoor is het 
wachten tot Thomas van der Kleij de banen op 
Kolisbos legt eind november.

In tussentijd zijn er wel nog de Bosland O-
Series op Balendijk en Heeserbergen.

2019

24 nov 19 Regionale Kolisbos
Thomas van der Kleij FC Herkol (?)

29 nov 19 Avond Galbergen
Wim Geerts FC Red Star (?)

28 dec 19 Sylvester Opglabbeek
Dirk Deijgers Sentower Park (?)

Kalender 2019
Dit is de kalender van Orienteering Vlaanderen voor de komende drie maanden, met wegaanduiding
voor zover die bekend is.

18 oktober 2019 Omega Openingsavondaflossing De Kluis
Vanaf kruispunt Beekstraat en Leuvensestraat Sint-Joris Weert
Inschrijven voor 6 oktober

19 oktober 2019 hamok Bosland Orienteering Series Balendijk

20 oktober 2019 Trol VK Middenafstand De Elsakker
Vanaf de kerk van Meerle

24 oktober 2019 Omega Hasselt Orienteering Series Katarinawijk
Stadspark voorzijde Cultureel Centrum

2 november 2019 KOL Kempen Orienteering Series Keiheuvel
Cafetaria manege Keiheuvel

9 november 2019 KOL North Sea Trophy D1 Schipsgatduinen
Vanaf N330 Oostduinkerke Bad naar Oostduinkerke

10 november 2019 KOL North Sea Trophy D2 Plaatsduinen
Vanaf N330 Oostduinkerke Bad naar Oostduinkerke

11 november 2019 KOL North Sea Trophy D3 Koksijde
Vanaf kruispunt Strandlaan en Willem Elsschotlaan

14 november 2019 Trol Antwerp Orienteering Series Stadspark

16 november 2019 hamok Bosland Orienteering Series Heeserbergen

17 november 2019 Trol Wintercriterium Hooggoed Aalter
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Vanaf kruispunt N37 en Biezemveldstraat

21 november 2019 Militair Provinciecommando Limburg Zonhoven/Kelchterhoef

24 november 2019 hamok Wintercriterium Kolisbos

29 november 2019 hamok Avond-O Galbergen

1 december 2019 Omega Sinterklaascross Kamp van Beverlo
Diestersteenweg 11 Leopoldsburg

5 december 2019 Trol Antwerp Orienteering Series Boekenbergpark

6 december 2019 Trol Avond-O Gielsbos

7 december 2019 KOL Kempen Orienteering Series Zilvermeer

8 december 2019 KOL Herfstwisselbeker Hechtelse Duinen
Vanaf de baan Hechtel naar Helchteren
Inschrijven voor 2 december

13 december 2019 KOL Avond-O Kelchterhoef-Oost

14 december 2019 hamok Bosland Orienteering Series In den Brand

15 december 2019 Omega Wintercriterium Hertberg
Vanaf N212 aan de kerk van Blauberg

22 december 2019 KOVZ Wintercriterium Boshoverheide

26 december 2019 Trol Sylvester D1 Hoge Mouw

27 december 2019 Omega Sylvester D2 Solterheide
Opitterkiezel 240 Bree

28 december 2019 hamok Sylvester D3 Opglabbeek

29 december 2019 Borasca Sylvester D4 Koersel Fonteintje

30 december 2019 KOL Sylvester D5 Helchterenbos
Vanaf rond punt centrum Koersel
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Rechtzetting 
In de vorige knijptang werd in de bijdrage ‘WMOC 2019’ onderstaande tabel geamputeerd. Omdat in de begeleidende 
tekst niet alle prestaties van het illustere gezelschap werden belicht hadden wij hem toch graag zien verschijnen. 
Het zal een geheugensteuntje zijn voor later als deze bejaarde lieden nog eens vol nostalgie op zoek gaan naar hun 
pogingen in 2019 om wereldkampioen te worden. 
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