
  Naam
 VVO nummer

 Phil Mellebeek
 1487

 Toon Melis
  1832

 Michaël Van
 Baelen
 3438

 Wiet

 Henrie Van Briel
  2828

 Johan Maes
  1320

 Marc Meeuwssen
  3305

De O-man

Norbert Belaert, 
na lange 
afwezigheid terug 
opgedoken en met 
de glimlach terug 
het bos in.
De knijper, zo’n 
talent en zoveel 
pech met 
onderstel.

Jeroen Theys

Fabien

Oswald (terechte 
winnaar in 
Solterheide)

Gunther Deferme

Jeroen Vanderkley

Wiet - 8ste op WK 
voor oude mannen

De O-vrouw

Maria De l’Arbre, 
nog altijd op post, 
nog altijd met de 
lachende 
goesting.

Lief van Jeroen 
Theys

Magda Goffin

Martine Minnet 
(geraakt altijd 
terug thuis na de 
cross)

Greet Oeyen

Nancy Wenderickx

Alle vrouwen - Het 
feit dat ze alle 
posten vinden

Fijnste O-ervaring

Te veel om op te 
noemen!

Heel het jaar voor 
Jeroen Theys

JWOC

Lopen met droog 
weer

After - party in 
Tsjechië

5de plaats 
Driedaagse van 
België

JUKOLA

Rotste O-ervaring

Belgisch 
kampioenschap 
lang: veel mist in 
de bossen (voor 
mij toch)

Achter Jeroen 
Theys op 1ste dag 
van de Sylvester

Verliezen in de 
sprint op het BK 
aflossing na een 
schitterende 
wedstrijd

Lopen met nat 
weer

Wedstrijd in 
Tsjechië

Driedaagse van 
België: 1ste dag 
barst in linkerkuit 
(3 maanden out)

Na de cross je 
soep alleen 
moeten opeten

0-stunt

Toch een 
Nationale 
bijgeschreven op 
mijn geweldig (!) 
palmares

Jeroen haalt 1000 
punten op Kamp 
Beverlo 

Wiet (8ste op WK)

Bart Mellebeek die 
de ‘Hel van 
Kasterlee’ uitdoet

Zoals elk jaar, 
geen enkele

Veteranen 
bestaan niet meer 
- “Leve de 
Masters”

Oswald die 103 
crossen loopt in 
2009

0-wijsheid

Rust roest!!!

Winnen = moeite 
doen (zie dag 4 
Sylvester)

Denk nooit dat je 
niet harder kan

Hoe minder 
posten, hoe 
minder fouten 
(Dus!!)

Wie slecht ziet, 
koopt een bril

O-wijsheid komt 
met de jaren, dus 
oefenen, oefenen, 
oefenen ...

De cross begint 
bij het vinden van 
de startbalise

O-wensen 2010

Dat de roest nog 
een tijdje mag 
wegblijven.

Altijd voor Jeroen 
Theys zijn

Dat er altijd 
genoeg bier mag 
zijn

Dat de posten 
staan waar ik 
denk dat ze 
moeten staan

Iedereen veel 
oriëntatiegenot

Geen kwetsuren 
en nog massa’s 
posten knippen

Dat iedereen zijn 
posten mag 
vinden



 Naam
 VVO nummer

 Nancy 
 Wenderickx
 1408

 Hilde Krols
 1412

 Peter Bleyens

 Koen Meynen
 3694

De O-man

Iron hamokker: 
Bart Mellebeek

Mister “MASTER” : 
welke vrouw wil er 
nu niet zulk een 
lange, slanke, 
knappe, 
intelligente 
verschijning tegen 
het lijf lopen in het 
bos ? Je zou er 
nog een blokje 
extra voor 
rondlopen.

Wouter Leeuws

Wanneer je 
meedoet aan de 
hel van Kasterlee 
om toch maar in 
vorm te zijn voor 
de sylvester, dan 
verdient die 
overgave de titel 
van O-man van 
het jaar. Dus: Bart 
Mellebeek.

De O-vrouw

Maria Delarbre: 
staat altijd klaar 
voor onze jeugd

Marijs : ze is snel, 
knap, slim, heeft 
organisatietalent, 
is een echte 
feestneus, en 
steeds van alle 
nieuwtjes als 
EERSTE op de 
hoogte.  

Greet Oeyen

Greet Oeyen, nog 
altijd nummer 1 op 
de ranking.

Fijnste O-ervaring

LAMM: afzien, 
afzien, afzien

??Zijn er die bij 
jullie dan wel 
geweest ?? 

Driedaagse van 
België

Tweede dag van 
de trans-
forestiere.

Rotste O-ervaring

Op de LAMM mijn 
sportident verloren 
op de tweede dag

Een week voor 
ons uitstapje naar 
Colmar struikelen 
op een simpele 
looppiste en nen 
arm breken.  
Dedju, moeten 
thuisblijven in 
plaats van mee te 
gaan ‘feesten’ 
(lees ‘lopen’).

Geen

 Heel het jaar door 
mijn laatste grote 
fout.

0-stunt

Dat Gunther kalm 
bleef!! (en toch 
nog in het 
klassement 
aanvaard worden 
dank zij de foto’s

Tijdens de 
sylvester, twee 
dagen na elkaar 
ne post ECHT 
NIET kunnen 
vinden.  Volgens 
mij stond dieje er 
dus ECHT wel niet 
!!

2de plaats van 
Wouter Leeuws op 
de WRE tijdens de 
Sylvester
en de 103 
wedstrijden in 
2009 van Oswald 
van Bockstal

De avonturen van 
Wietje in Australie.

0-wijsheid

Het kompas heeft 
altijd gelijk

Knip altijd de 
nummers die op 
de 
postenomschrijvin
g staan en denk 
niet dat de 
postnummers die 
ze erop hebben 
gezet NIET 
CORRECT zijn.

Beter al wande-
lend door het bos 
oriënteren dan 
niet komen. Dat is 
het fijne aan deze 
sport, je kan het 
zowel recreatief 
als competitief 
aanpakken

Alle wijsheden van 
de vorige jaren 
hebben me nog 
niets verder 
geholpen.

O-wensen 2010

Een goede 
gezondheid en 
ijzeren gestel

’t Voorbije jaar zo 
snel mogelijk 
vergeten en vol 
goeie moed 
starten met het 
nieuwe.  WINNEN 
IS MOGELIJK, ‘k 
voel het.

Dat alle 
aangesloten leden 
aangesloten 
blijven en dat het 
succes van de 5 
beurten kaarten 
blijft verder 
groeien

Aan alle 
geblesseerden: 
een spoedig 
herstel. Aan alle 
herstelden: 
houden zo.



 Naam
 VVO nummer

 Vladimir Geldof

  Luc Bouve 

 1471 

 

 

  

 
*

 Frederik Meynen
 3697

 Gunther Deferme
  1250

De O-man

O-bama

Patrick Wallaert : 
Eén jaar op voor-
hand verkondigen 
dat je militair kam-
pioen Vet B gaat 
worden en dat ook 
waarmaken. Bo-
vendien heeft hij 
alle OC-doelen die 
hij begin van het 
jaar vooropgesteld 
heeft ook waar 
gemaakt, met als 
neusje van de 
zalm zijn overwin-
ning op de Sylves-
ter (voor super-
kanon Adri Van 
Opstal)

Toon, Michael en 
Stefaan met wie ik 
een geweldige O-
vakantie in Tsje-
chie heb beleefd.

Miel en Piet

De O-vrouw

1366

Alle O-vrouwen die 
me in 2009 al 
eens de weg 
getoond hebben.

Toon zijn Franse 
vlam(men).

Lies

Fijnste O-ervaring

Scottish 6-days

Organisatorisch : 
Organisatie 1e 
"Memorial Jacky 
Sallaerts" ter 
nagedachtenis 
van mijn 
spitsbroeder.
Competitief : 
Overwinning op 
dag 3 van de 
Sylvester-
vijfdaagse

 Een zeker 
Tsjechische 
aflossing...

Tijdens de LAMM 
‘s morgens om 5 
uur gewekt worden 
door een plaat-
selijke „Piper”

Rotste O-ervaring

geen eieren 
gegeten dit jaar 
voor een wedstrijd

Op het militair 
kampioenschap 
als één van de 
favorieten op dag 
1 180° verkeerd 
vertrekken aan de 
start en dus on-
middellijk achter 
de feiten aanlopen
Op de sylvester 
(dag 2) lopen als 
een ree en oriën-
teren als een koe 
en aan de eerste 
twee posten al 
direct 15 min 
verliezen. 

Te vaak geklopt 
geweest door 
onze pa... (vol-
ledig mijn eigen 
schuld overigens)

Die ochtend een 
half uur aanschui-
ven voor te kak-
ken. Dan toch 
maar de bosjes in, 
wetende dat er in 
heel Schotland 3 
struiken staan.

0-stunt

Een Sylvester op 
3 KOL-kaarten

Iedereen die op 
het BK Aflossing 
de kijkpost op de 
brug vergat te 
punchen. 

Frederik Meynen 
doet eens een 
training mee van 
SLOK!

Na 30Km over 
(veel) berg en 
(weinig) dal tijdens 
de LAMM uwe 
Sport-Ident verlie-
zen, zelfs zonder 
beschaamd te 
worden.

0-wijsheid

De wedstrijd 
begint al voor de 
start

Uit eigen ervaring 
: Verloren tijd kan 
je nooit meer goed 
maken, loop na 
een fout dus nooit 
sneller dan je de 
kaart kunt lezen.

Eerst trainen, dan 
bleiten.

 Beter in de goede 
richting wandelen 
dan in de slechte 
richting te lopen.

O-wensen 2010

Mogen de O-
goden ervoor 
zorgen dat de 
posten altijd juist 
staan en dat je ze 
altijd direkt vindt

Dat we met onze 
werkgroep 
"Militaire Oriënta-
tie", ondanks de 
vele tegenwer-
kingen van van de 
Staf Defensie, 
toch nog een 
deftige militaire 
kalender 2010 
kunnen afleveren 
voor alle militairen 
en burgers. 

Veel plezier aan je 
sport!

Meer WC-ers op 
de LAMM. Nog 
betere seks, 
blijven dromen 
mannen!



 Naam
 VVO nummer
 
 Tom Van Lommel
 1429

 

  Filip Vennekens

 Kevin Pauwels    
 2592

  Lies Deferme

 Piet Deferme

 

 Miel Deferme
 1445

De O-man

Ik zit in mijn 
eerste jaar lid, dus 
praktisch elke 
wedstrijd weer 
nieuwe O mannen 
leren kennen.. 
daar ééntje 
uitpikken is 
moeilijk

Dieter Sels

Joa,Thomas 
zeker.

Vava, omdat hij 
mij zo goed helpt.

Papa

Papa

De O-vrouw

nog moeilijker, of 
beter nog ... 
delicater!

 Ellen Mols

Joa,ich denk 
Greet.

 Nancy

Nancy

Nancy

Fijnste O-ervaring

Op een ochtend in 
"looi" in een auto 
met onbekenden 
stappen richting 
leuk lang weekend 
Colmar. Bedankt 
gezelschap!

Transforestiere

Joa,een cross 
winnen.

Alles behalve in 
de bos plassen.

 De 4de dag van 
de sylvester 5-
daagse winnen.

3- Daagse van 
België

Rotste O-ervaring

Denken dat ik 
ermee weg ben, 
om even nadien 
vast te stellen dat 
dat helemaal niet 
zo is (Supertijd in 
Kattevenia)

Sylvester

Joa,ichweenie.

In de bos moeten 
plassen.

Regen, regen, en 
nog eens regen. 
Toch de bos in. 
Nancy en Papa 
hadden mijn 
reserve kleren niet 
bij, wie zijn nu de 
apen??????

5 dagen aan één 
stuk in het holst 
van de nacht, 8 
uur ‚s morgens, 
opstaan om op tijd 
op de cross te 
zijn.

0-stunt

Fabian Rahm in de 
Sylvester

Joa,eeuuhh.

 Tijdens de 1ste 
crosss van de 
sylvester 5-
daagse de eerste 
post vergeten te 
plaatsen bij D&H-
10!!!!

Vava kon mij de 
4de dag 
(Sylvester) niet 
volgen.

1 post vergeten 
op mijn eerste 
Belgisch 
Kampioenschap.

0-wijsheid

laat je niet 
opjagen door 
anderen.. hé 
Ronald.. ;)

Lopen op intuitie 
is niet voor mij 
weggelegd 

Joa,den eerste 
wint.

Ga plassen voor 
je cross begint!!!

Eerst kijken en 
denken dan pas 
lopen.

Het kompas heeft 
altijd gelijk

O-wensen 2010

geen brokken 
lopen, allemaal 
genieten!

Sportief en 
blessurevrij-jaar 
voor iedereen!

Joa,kampioen 
wéren.

Een fijne 6-
daagse van 
TYROL in Italië-
Oostenrijk

Een nieuw 
kompas en een 
HAMOK outfit 
gesponsord door 
bomma of Nancy.

Dat ik nog veel 
zal bijleren
*



 
 Naam
 VVO nummer
 
 Jeroen Hoekx
 3001

 Bart Mellebeek
 1835

 
 

 De knijper

 Luc Melis        
 1456

De O-man

Gunther Deferme: 
net geen H40 en 
toch nog een 
nationale bij HE + 
zoveel meer 
winnen.

Dirk Deijgers dedju 
die me- one way 
or the other- drie  
medailles door 
mijn neus boort, 
door zijn afwis-
seling van sterke 
(BK MTB en VK 
Middle) en zwakke 
(BK Aflos-sing) 
prestaties!

Jeroen Hoekx, 
met voorsprong de 
ijverigste scribent 
van het Vlaams O-
firmament

Zoon Toon die zijn 
O-dromen kon 
waarmaken in 
Spanje, Frankrijk, 
Engeland, Servië, 
Duitsland, Tjechië, 
Slovenië en 
Finland

De O-vrouw

Greet Oeyen: won 
22 van de 32 
wedstrijden 
waaraan ze in 
Vlaanderen 
meedeed, volgens 
mijn statistieken

De gelaarsde 
katjes van Hamok

Erika Van Tielen, 
maar dan moet ze 
eerst haar (gratis) 
5-beurtenkaart 
valoriseren

Vrouw Greet die 
mij moest missen 
voor mijn O-
dromen in Spanje, 
Engeland en 
Hongarije

Fijnste O-ervaring

Oriënteren in de 
Alpen in 
Zwitserland

Samen met Guido 
Timmers op één of 
andere Ardense 
wei tijdens de 
Transforestière 
een gevries-
droogde spaghetti 
opeten voor ons 
tentje…  bij zons-
ondergang.

Je samen met de 
cafébazin 
bezatten na een 
redactievergade-
ring van de 
knijptang met 0 
aanwezigen

 De organisatie en 
de goede, 
gesmaakte afloop 
van het BK Lange 
Afstand op de 
Houterenberg

Rotste O-ervaring

Voor het eerst 
gedeclasseerd en 
dat tijdens de 
WOC sprint.

Samen met 
diezelfde Guido 
Timmers op die-
zelfde Ardense 
wei in datzelfde 
tentje de volgende 
ochtend in de 
gietende regen 
kletsnat wakker 
worden.

Je samen met de 
cafébazin 
bezatten voor een 
redactievergade-
ring van de 
knijptang met 0 
aanwezigen

geblesseerd in 
september...

0-stunt

Met 9 onder de 
5'/km tijdens de 
Sylvester.

Voor mezelf : ein-
delijk de Sylvester 
gewonnen, 
Wiet vooraan in A-
finale op WK

Elke maand één 
keer

 één maand 
alcoholvrij, 3,5 kg 
eraf, één avond 
op stap en terug + 
1 kg erbij

0-wijsheid

 Een backuplabel 
maak je best goed 
vast.

Masters lopen 
sneller en 
oriënteren beter 
dan veteranen!

De knijper krijgt 
elke knijptang vol,
al knijpt hij het uit 
eigen hol!

nooit opgeven, 
blijven trainen, 
blijven doorgaan, 
zelfs al is het in 
een langere 
omloop...

O-wensen 2010

Veel 
overwinningen, 
een goed 
wintercriterium-, 
lenteloopcriterium- 
én zomer-
criteriumresultaat!

Live your lives!!!

Een volle 
kalender, een vol 
redactiehuis en 11 
volle knijptangen!

Alle Hamokkers 
blessurevrij en 
goed getraind!!



 Naam
 VVO nummer

  Fernand 
  Scheelen
- 1402

-  
-   

- 

  Linda De Win
  1

   Talloen Hans
   2171

  

   Norbert Beelaert        
  1443 

   onbelende
   O-loopster

 

De O-man

De Knijper. Kan 
(voorlopig) niet 
meer lopen, is dit 
boekske maken 
kotsbeu en toch is 
het er elke maand 
opnieuw.

Ik ben ernaar op 
zoek

Internationaal: 
Hubmann Daniel, 
for sure
Belgisch: 
Pasquasy Fabien
Families: 
Hendrickx en 
Leeuws

Bart mellebeek

Bart Mellebeek

De O-vrouw

Greet Oeyen voor 
haar vele 
overwinningen

Ik , want ik ben O-
zo-slim

Marieke Moens

An Verberne

Bart Mellebeek

Fijnste O-ervaring

Elke keer opnieuw 
het vijfde signaal 
van de startklok 
zodat ik kan 
vertrekken

De weg naar het 
scherm  gevonden

 De Swiss-O-week: 
adembenemende 
landschappen, 
uitdagend 
oriÎnteren en leuk 
gezelschap op de 
kamping.

Mogen deelnemen 
aan de wedstrijden

Bart Mellebeek

Rotste O-ervaring

Wedstrijd in 
Arendonk waar de 
achillespees-
ellende opnieuw 
begon en de 
Sylvester waar ik 
alleen terug te 
vinden was in de 
lijst met de 
starttijden.

Geen podiums te 
bespeuren

Wachten boven op 
een berg in de 
ijskoude regen op 
de legerbusjes om 
terug beneden te 
geraken op de 2e 
dag van de Swiss-
o-week: 
meerbepaald het 
tweede uur. Shame 
on you, Zwitsers!

Veel te koude 
voeten krijgen

Mellebeek Bart

0-stunt

 In Tongerlo mijn 
auto afsluiten met 
de sleutel in de 
auto !!

Slechte ogen en 
toch goed 
geöriënteerd!

Gueorgiou die 
samen met 
Norberg (en later 
Smola) de 
aflossingstitel 
opgeven om Martin 
Johansson te 
redden van erger 
en een mogelijk
dramatische afloop 
voorkomen. 
Topsporters met 
een groot hart.

De aankomst 
bereiken

Master Bart

0-wijsheid

Als je jezelf buiten 
je auto sluit, zorg 
dan dat Jean-Paul 
Hombroeckx in de 
buurt is.

Linda De Win
is niet min

Snelheid is, 
zonder discussie, 
de belangrijkste 
orientatiekwaliteit 
want het is de 
garantie voor al uw 
andere O-troeven.

Je kunt steeds 
beter opnieuw 
beginnen,behalve 
als je in de put 
blijf zitten

‘To be a watje or 
not to be a watje,’ 
that’s the 
question!

O-wensen 2010

 Voor ieder 2 
mooie, slanke, 
ongerepte,  sexy 
achillespezen

Ik wordt de 
slimste!

Dat iedereen zijn 
where-abouts niet 
vergeet in te vullen
Iedereen een jaar 
zonder blessures!

Aan allen een 
gezond en geluk-
kig oriëntatie 
jaar.Sportieve 
groetjes

Nog meer Bart


