
Desmond 
Franssen
2532

Tom Vervoort
3358

Fernand
Scheelen
1402

Phil Mellebeek
1487

Wim Hoekx
1498

Jean Ooms
1915

O-man

Thomas 
Vanderkley. 
Samen met Jeroen 
Hoekx de 
godenkinderen 
van hamok

ikke ...ni (neem 
maar wiet)

Thomas 
Vanderkley die het 
clubkampioenscha
p op de terril 
stopte om mij 
omhoog te trekken

Jos Thys!!! Wat 
een inzet! Wat 
een geestdrift! 
Wat een kunde om 
dat clubblad te 
vullen. Wat een 
snelheid!!!

LOMMEL 
ORIENTATIECLUB 
....De zilveren 
(gouden) winnaar 
van het B.K. 
aflossingen bij de 
senioren (Thomas, 
Jeroen + Jeroen)

O-vrouw

Miek Fabré, voor 
haar titels bij de 
elites

Maria Delarbre

Amber Herremans 
die als nieuweling 
al een wedstrijd 
wint

Maria Delarbre. 
Wat een inzet! 
Wat een 
geestdrift! Wat 
een lach!

? .... man die kan 
volgen (oh ... ik 
bedoel lopen)

O-lul

Misschien wel de 
dame die het 
levenswerk van 
Wim Hoekx (BK 
sprint nvdr) 
gedwarsboomd 
heeft

Wie denkt ge?
(tekening met 
snor)

Hamok bij de 3-
daagse van 
Vlaanderen. Van 
de 56 posten die 
ik moest zoeken 
stonden er zeker 
40 verkeerd

Wie anders dan 
Rob Timmermans?

O-stunt

De voorzitter van 
rood-wit die meer 
uitstapjes plant 
met Trol i.p.v. zijn 
eigen club

Met 6 sec. naar 
EYOC (boer)

Een hamokker die 
in 2008 Belgisch 
kampioen 
mountainbike 2006 
kan worden

Stuntvrij

Het B.K. sprint in 
Lommel.Proficiat 
voor alle helpers 
... vooral diegene 
die er vroeg 
waren.

O-blunder

?

Met 6 sec. niet 
naar EYOC

Die ganse 3-
daagse van 
Vlaanderen

Blundervrij, 
alhoewel ik in elke 
wedstrijd wel een 
kemel schiet

Me verslapen op 
het B.K. sprint!

0-wijsheid

Ook een wingman 
heeft zijn 
prioriteiten (zie 
Thomas VdK)

2+2=4

De uitspraak van 
de rechtbank voor 
Robert 
Timmermans

Blijven lopen. 
Overwinnen is niet 
belangrijk en 
vroeg of laat lukt 
het!

Ga nooit op stap 
voor het 
organiseren van 
een B.K.

De kaart heeft 
altijd gelijk!

0-wensen 2009

Aan iedereen een 
gelukkig O-jaar!

Dikke crosskes 
winne!

Voor geen enkele 
hamokker, zelfs 
de knijper, geen 
kwetsuren

Gezondheid. De 
rest komt wel.

Let’s have fun!

Van “putten” en 
“inzinkingen” 
verlos ons, 
inrichter.



Bart Mellebeek
1835

Jeroen Hoekx
3001

Koen Meynen
3694

Willy Van 
Caelenberghe
2397

Annemie Jansen
3568

O-man

Lennert Bierkens: 
eerste 
Sylvesteroverwinni
ng! Voorbode van 
een grootse 
oriëntatiecarrière

Thomas VdK:BK 
lang en WRE, 
staat er wanneer 
hij er moet staan.

Jeroen Hoekx als 
meest regelmatige 
HE-loper

Phil ofcourse ... 
hmmmm ...

O-vrouw

De hamok-
madammen die 
hun stretch-
broeken gedurfd 
combineren met 
leren laarzen en 
zo mijn 
concentratie voor 
de wedstrijd 
grondig verstoren

Miek Fabré: BK 
lang + thuisbreng-
capaciteit

Maria, omdat ze er 
altijd zo gere bij 
is.

Marijs: ze is sterk!

O-lul

Nog altijd dezelfde 
... nu ook 
bevestigd door 
Belgische justitie

De madam die het 
poortje dich deed 
op het B.K. sprint 
in Lommel

R.T. die wil 
oriënteren in de 
rechtzaal i.p.v. in 
de natuur

Niemand

O-stunt

Bijna de Wagener 
gewonnen

B.K. lang door 
Thomas gewonnen

Thomas VdK die 
toeslaat op de 
juiste momenten

Realisatie van de 
prachtige O-kaart 
van Moorsel-
Tervuren 
(Sylvester dag 5) 
Proficiat, Luc.

Niet gelukt dit 
jaar!

O-blunder

De Wagener net 
verloren

Op kamp van 
Beverlo al twee 
jaar op hetzelfde 
been de 
overwinning 
pakken en dit jaar 
toch beslissen om 
het anders te 
doen.

In het verkeerde 
putteke zitten

... niet genoeg 
plaats om ze 
allemaal op te 
schrijven

O-wijsheid

Bij wedstrijden 
zoals de Wagener 
beter één post te 
veel knippen dan 
één te weinig.

Wet van de 
vergeten balises: 
het succes van 
een O-activiteit 
met alcohol is 
recht evenredig 
met het aantal in 
het bos vergeten 
balises.

Zoals altijd: beter 
wandelen in de 
juiste richting dan 
lopen in de foute 
richting.

Er zijn 2 soorten 
oriënteurs, zij die 
al hun O-fout 
maakten, en zij 
die dat binnen de 
kortste keren 
zullen doen

In de richting 
lopen die het 
kompas aangeeft

O-wensen

Meer van 
hetzelfde

Iedereen 
clubkampioen!

Voor iedereen 
meer wedstrijden 
en minder fouten, 
en vooral geen 
kwetsuren

Geniet van iedere 
meter 
oriëntatielopen die 
je wordt 
voorgeschoteld

Beetje sneller 
lopen dan 2008



Jeroen 
Vanderkley

Luc Melis
1456

Wiet
(Frans Laenen)

Yves Leterme
16

Dirk Deygers
1365

O-man

Felicien Gillet ex-
aequo met Albin 
Genten, pioniers 
van de sport in 
België, en altijd 
met de glimlach

Thomas 
Vanderkley

Jeroen Hoekx 
(even constant als 
TT)

Mijn geit

Gunther Deferme, 
militair kampioen 
en heer en 
meester in de 
reeks H35

O-vrouw

Greta Mols (voor 
de hilarische 
kampische humor 
in de startbox

Ik weet niet of dit 
de juiste plaats is 
maar ik wil zeker 
Lief Noelmans 
vermelden

Hot Marijke 
(Marijzeke) (Wel 
niet aan mij 
besteed - anderen 
van Kastel wel 
denk ik)

Mijn geit

die van mij!!  :-)

O-lul

Geen specifieke 
voorkeur dit jaar, 
maar als het moet 
graag half pikant 
of met mosterd en 
augurken

R.T. nog maar 
eens

Ikke! Win de 
kwalificatie in 
Portugal (WMOC) 
en in de finale was 
het noppes.

Die van mijn 
bokken die ik 
geschoten heb

Weeral Robert 
Timmermans, 
hopelijk heeft hij 
zijn lesje nu 
geleerd

O-stunt

Mijn kompas 
terugvinden met 
de hulp van 
Jeroen Hoekx, 
waarvoor dank 
Jeroen (zie 
verder)

Op het BK in Amel 
een snellere km-
tijd lopen dan Bart 
Mellebeek en zo in 
het winnende 
veteranen A-team 
geraakt voor de 
aflossing

Ikke! Win de 
kwalificatie in 
Portugal (twee 
wedstrijden) voor 
WK Masters

De start niet 
gevonden

Weinig gestunt dit 
jaar, tenzij 
misschien op de 
5-daagse

O-blunder

Kompas kwijt 
gespeeld tijdens 
grote behoefte 
voor de start van 
nationale 4

Met de broers 
Vanderkley in een 
aflossing lopen (te 
hoog gegrepen 
voor mij)

Julien Van Bosch, 
loopt in Sledderlo 
in de plaatselijke 
vergroting, 
denkend dat het 
zijn route is.

Van de kaart 
gelopen

Sportident 
verliezen op 
etappe van 6-
daagse van 
Frankrijk

O-wijsheid

Met klagen en 
zagen zul je de O-
vrouwtjes nooit 
behagen

Het boek van Luc 
Cloostermans 
lezen

Beter 16 posten in 
het bos dan 1 in 
het stad (Wiet 
loopt niet graag in 
‘t dorp)

Niet de postjes, 
maar de mensen 
zijn belangrijk

De prijzen worden 
pas verdeeld aan 
de meet

O-wensen

Dat de stiltes, 
geluiden en 
schoonheden van 
de bossen en 
wouden die we 
doorkruisen in 
ieders ziel mogen 
verder leven. 
Amen.

Alle Hamokkers 
blessurevrij en 
conditievol

Dat de posten 
staan waar we 
denken dat ze 
moeten staan, het 
zou veel 
eenvoudiger zijn 
op die manier

Leterme II, III, IV 
en V en hopen dat 
ik blijf

Veel geluk voor 
de nieuwe hamok-
koppeltjes, wie 
weet komen er 
nog goede 
lopertjes van.



Greta Mols
Hilde Krols
1102/1412

An Verberne
2879

Wim Vervoort
1728

Ken Peeters
2795

Michaël Van 
Baelen
3438

O-man

Bart Mellebeek en 
Danny Swerts. 
Uniek en 
eenvoudig!

Mijn mannelijke 
collega’s van het 
bestuur. Ze blijven 
zich toch telkens 
inzetten om alles 
vlotjes te laten 
verlopen.

Luc Melis!
Zoveel Duvel in 
Denemarken!

Thomas 
Vanderkley 
(Belgisch 
kampioen) maar 
ook Bram Boekx, 
beste come back

Thomas VdK

O-vrouw

Wij zelf: sierlijk, 
elegant, dartelend 
als twee hindes 
door de bossen, 
wat wil een O-
loper nog meer 
zien in ‘t bos???

Marijs (zonder 
commentaar)

Vanessa 
Bolssens! 
Zoveel Duvel in 
Denemarken

Elke Verdeyen, 
coming up talentje

Emma Klingerbery

O-lul

Voor ons geen 
lullen, 
waarschijnlijk toch 
te klein!

R.T. heeft zichzelf 
ge... en moet 
(mag) nu 
opdraaien voor de 
kosten

J.N. Debehogne

Jean-Noël 
Debehogne: 
universitair BK 
altijd dezelfde 
ellende.

RT!

O-stunt

Ondanks ons 
slecht karakter, 
toch karakter 
getoond tijdens de 
Zeeland-marathon

6 dagen rotsen 
lopen en laatste 
dag struikelen 
over een steentje 
op de grootste 
vlakte van die 
kaart.

Wiet: 1ste na de 
kwalificaties op de 
WMOC in Portugal

Wiet Laenen: 
overwinning in 
selecties WMOC 
in Portugal

‘k Zou zeggen de 
Wiet, maar dat zijn 
we al gewoon 
ondertussen

O-blunder

Weekendje weg 
met Hamok en niet 
weten naast wie je 
de avond te voren 
hebt gezeten aan 
tafel ... wel goede 
wijn! en veel ...

Wat is een 
blunder? Zijn dat 
die dingen 
waarover ze 
praten als het 
over seconden 
gaat? Nee? Dan 
heb ik er geen 
gemaakt

Ken Peeters loopt 
5 dagen tijdens de 
Sylvester de ziel 
uit zijn lijf om een 
handdoek te 
krijgen terwijl 
Desmond Fransen 
1 keer komt lopen 
en een biermand 
meekrijgt.

Een rechtspraak 
tegen een 
sportbond 
aanspannen

Naareenoriëntatie-
schoolgaanen nog 
een fout van 40’ 
maken op EYOC!

O-wijsheid

Loop trager, 
concentreer en 
val aan ... (de 
balises uiteraard) 
De rest komt later

Rustig verder 
doen en blijven 
genieten van mijn 
zondagen

Nooit een 
wesp^eten tijdens 
de wedstrijd 
(Thierry Georgiou)

If you got a 
medal, you got 
pussy

If you got a 
medal, you got 
pussy

O-wensen

Na jaren 
oriënteren hopen 
we, behalve 
posten, ook 
knappe mannen in 
het bos tegen het 
lijf te lopen

Voor allen zo 
weinig mogelijk 
blessures

WMOC in 
Australië: Top .... 
(huppeldepup)

Eindelijk zoveel 
bier kunnen 
drinken als de 
gemiddelde 
oriëntatieloper

Presteren op ISF 
in Madrid



Thomas 
Vanderkley
1392

Jan Bosch
1952-1724

Toon Melis
2832

Marijs 
Vandeweyer
3578/1408

Henri Van Briel
2828

Roxanne Geldof
1368

Ian Geldof
3724

O-runner
3691

O-man

De knijper, al 12 
jaar

Frans Laenen

Gunther Deferme

Tibo, want die is 
nu al in het bos 
aan het lopen

?

Thomas VdK. Hij 
heeft het een paar 
keer waar 
gemaakt.

O-vrouw

Vanessa 
Bolssens, coach 
van het jaar

Marijs Vandeweyer

Brithney Spears 
(was het noorden 
kwijt, maar heeft 
het sneller terug-
gevonden dan ik 
sommige posten ) 

Ikke

Kijk ik nog niet 
naar

Roxanne, zij heeft 
haar eerste 
wedstrijden alleen 
gelopen in het bos 
en alles gevonden

O-lul

Brambo, durft de 
nieuwjaarsduik 
niet aan (tenzij hij 
het toch doet)

Rob Timmermans

Timmermans (is 
een blijver)

Niemand

De man van 
richting-afstand

Geen tegengeko-
men dit jaar 
(allemaal hun 
broek aangehou-
den in het bos, 
gelukkig maar)

O-stunt

Els Talloen, de 
comeback

Sylvester day 5: 
Bicco + Berwaerts 
J samen van post 
12 naar 15

Aankomen op de 
laatste kaart van 
de driedaagse van 
Auvergne

Iedere wedstrijd 
blijven blunderen

Dat ik nu alleen in 
het bos loop

Niet gestunt dit 
jaar

De O-RINGEN 
uitgelopen dit jaar

O-blunder

De knijper, zet RT 
niet op zijn plaats

Te veel om op te 
noemen

Iemand die zijn 
gewone schoenen 
nog aan had toen 
hij aankwam na 
een wedstrijd

Een domme post 
missen op O-
ringen

Een been van 
150m op 1uur (op 
de O-Ringen)

O-wijsheid

Vertrouw nooit je 
wingman

If you got medals, 
you got pussy.

Tracht nooit het 
noorden te 
verliezen

Controleer of je de 
juiste schoenen 
aan hebt

Controleer altijd je 
postnummer

Verloren tijd kan 
je nooit meer 
inhalen

O-wensen

Een gezond 2009

Meer kaarten 
zoals D5-
Sylvester

Voor iedereen 
veel oriëntatie-
plezier en een 
goede gezondheid

Dat ik geen dikke 
fouten ga maken 
dit jaar

Dat ieder de 
balise snel mag 
vinden



Elien Melis
1103

De knijper
1410

Jos Thys
1410

  Ignace Crombé
52

O-man

Toon Melis (Altijd 
zeggen dat je gaat 
winnen en dan 
toch niét winnen 
verdient ook 
respect)

Luc Clooster-
mans! Met 440 
ongelooflijk goed 
ge¨llustreerde 
bladzijden 
voorsprong de 
best O-publicist in 
Vlaanderen.

Het gouden 
Lommels kwartet 
(Dries,Jeroen,Tho
mas, Jeroen) : 
bestrijkt het hele 
O-universum  
(victorisch, organi-
satorisch, curso-
risch,anecdotisch)

Ik ben niet voor 
de mannen

O-vrouw

Mama Melis (die 
dat bijna elke dag 
van de week moet 
aanhoren)

Nancy 
Wenderickx! Wist 
niet alleen 
Gunther Deferme 
maar ook nog 
boeiende 
knijptangbladzij-
den in te palmen

Sofie Herremans: 
comeback en 
doorstart tot in de 
bestuurskamers 
van hamok?

Patricia en Céline 
en Annemarie en 
Els en Miek en 
Maria en An en 
Marijs en Nancy 
en Alexandra en 
Sofie en Roxanne

O-lul

Alvast NIET Mat-
thias Schille-
beeckx,die heeft 
(en dit is de laats-
te keer)niets te 
maken met mijn 
minder verschijnen 
in de OL-wereld. 
Dat laatste mag je 
meer in de richting 
van het studenten 
leven gaan 
zoeken.

Vermits de 
knijptang veelal op 
het toilet gelezen 
wordt is de keuze 
kwasi onbeperkt.

De knijper! Kan 
die nu eens nooit 
op tijd zijn met 
onze knijptang?

Wat denkt ge?

O-stunt

Miek fabré 
eindelijk vant 
straat

In januari 2007 
startte een 
‘Technisch hoekje’ 
in de Knijptang. In 
december 2008 
liggen 2 lijvige O-
boeken op de 
Sylvestertafel.

Wim Hoekx met 
BK sprint in 
Lommel: de 
perfectie op 1 
slaapfout en 1 
Lommelse 
hooliganbejaarde 
na!

Dat ik mijne weg 
nog vond tussen 
al die missen

O-blunder

Kernwoorden: 
Hoekie - jenever-
aflossing - douche 
(en het is niet zo 
obsceen als jullie 
nu misschien 
denken)

Al diegenen die 
nog geen 
‘Technisch 
handboek’ en 
‘Trainingsvormen’ 
hebben 
aangeschaft.

Twee gerateerde 
podia  wegens te 
weinig posten op 
de Wagener en te 
veel op BK MTB-
O!

Efkens was ik het 
noorden kwijt en 
toen heb ik maar 
geslagen

O-wijsheid

Echte oriënteurs 
oriënteren niet 
voor de pussies!

Staat in geuren en 
kleuren op 440 
blz!

O-verlevingsregel: 
tijdens het lopen 
denken aan de 
pinten en tijdens 
de pinten denken 
aan het lopen!

Je moet missen 
op mijne leeftijd

O-wensen

Dat ik eens het 
karakter vindt om 
wat meer op de 
crosskes te 
verschijnen

Veel ‘droog’ 
leesplezier

Voor alle O-
virusdragers:hoge 
koorts en dat alle 
O-virusbestrijders 
de tering mogen 
krijgen.

Nog veel gemis


