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Tussen Berm en Toog

Vooreerst natuurlijk de allerbeste wensen voor
2013 aan iedereen van jullie! Ik hoop dat we er
samen een heel hoogstaand sportief en hopelijk
heel gezond jaar van kunnen maken. Klinken
doen we zeker op ons
hamokclubkampioenschap in Geel-Bel!!
In december liepen we voor de tweede keer op
korte tijd op onze kaart van Hengelhoef. An
Verberne had de omlopen gelegd op de door
Ivan herverkende terreinen.
De commentaren waren positief en het was daar
nog eens een prima gelegenheid om de conditie
nog wat op punt te stellen voor de Sylvester.
De Sylvester zelf krijgt voor mij ook een
positieve kwotering. Er zijn natuurlijk wat
minpuntjes die zeker gaan besproken worden
maar het geheel van de vijfdaagse oogde goed.
Heel veel buitenlandse deelnemers en dat maakt

het altijd plezanter. Vooral de kaarten van de
eerste twee dagen werden wat op de korrel
genomen maar we roeiden met de riemen die we
hadden. Al kan ik me natuurlijk wel voorstellen
dat vooral de langste omlopen die dagen wat
saai leken. Vooral de WRE-cross kende een
grote belangstelling. De Finse winnaar liep er in
de altijd verraderlijke heide van Masy aan een
kilometertijd van 4 minuten 22 sec.... slechts
één been boven de 5 minuten...en die atleet had
daar nog nooit gelopen en kende de tricky zones
dus niet eens... Zo zien we weer welk een
hemelsbreed verschil er in oriëntatie kan zijn...
En Thomas stond toch weer erg knap op het
WRE-podium te blinken!!
Onze sylvestereditie was van de hand van Dries
van der Kleij. Dries maakte er een erg knappe
en uitdagende wedstrijd van op de
Schrikkelberg. Het was de eerste sylvesterdag
met enkel positieve commentaren en dat is altijd
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heel plezant. Organisatorisch was het niet de
gemakkelijkste inrichting maar alle
moeilijkheden en vooral last-minutewijzigingen
konden redelijk vlot geregeld worden, zodat
weer eens bewezen werd dat de hamokmachine
vlot kan draaien, ook in moeilijke
omstandigheden. Bedankt iedereen!
December 2012 zal voor mij wel altijd de
maand van de laatste vergadering van onze
clubsecretaris Tuur blijven. Inderdaad Tuur is
vanaf dit jaar geen bestuurslid meer en dat is
een zware aderlating voor hamok. De oudere
leden hoef ik Tuur natuurlijk niet meer voor te
stellen of zijn indrukwekkend hamokpalmares te
tonen maar de hamokkers (en hamokkels dixit
Nancy) die pas de laatste jaren aangesloten
hebben, kunnen zich onmogelijk de duizenden
(tienduizenden?) uren voorstellen die Tuur eerst
voor ‘Ham OK’ en later voor hamok heeft
gepresteerd vanaf 1984 tot nu. En aanvankelijk
in nu onvoorstelbare omstandigheden... met de
drukplaat alle posten en omlopen (in
spiegelschrift!) drukken, heel veel kaarten
maken en verkennen en tekenen en vergaderen
en clubbladen typen en op de stencilmachine
draaien en verdelen en...en...en...en... De
reuzengrote verdienste van onze secretaris van
de eerste 28 hamokjaren kan niet genoeg
benadrukt worden. Op zijn laatste vergadering
werd Tuur dan ook op gepaste en lekkere wijze
uitgewuifd door ons hamokbestuur (merci Karin
merci Pascal).
Maar vooral natuurlijk, een zeer welgemeende
“Bedankt Tuur!” voor het oneindig grote,
geleverde werk!! De hamokvergaderingen gaan
nooit meer hetzelfde zijn. Tuur toverde die
laatste keer zelfs nog twee grote subsidies uit
zijn rood-wit -zwarte mouwen!
De lat voor onze nieuwe (jawel!)
hamokclubsecretaris Pascal Mylle ligt erg
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hoog ... maar we weten al dat onze kinder-Ospecialist van aanpakken weet. Ik heb er dan
ook zeer veel vertrouwen in!
Deze maand hebben we een nachtcross op
Teunenberg en een regionale wedstrijd in onze
thuisgemeente Ham. Luc Cloostermans heeft de
kaart van Ham volledig opnieuw verkend en die
heeft nu een heel andere aanblik gekregen en dat
zal er zeker heel wat fijnere crossen opleveren.
Onze junioren Tristan, Ian maar ook Martine en
Luc hebben andere O-uitdagingen gezocht en
gevonden bij enkele FRSO-clubs. Als clubleden
met een dergelijke, grote staat van
hamokverdienste en sportieve verdienste (nu
hadden we eens een Eyoc-kampioen...)
vertrekken, is dat natuurlijk altijd spijtig, maar
om heel duidelijk te zijn. Er zijn geen bruggen
opgeblazen. Luc heeft nog de kaart van Ham
opnieuw gerealiseerd en er zelfs de baanlegging
nog gedaan. Waarvoor zeker bedankt en met
veel respect wuiven we hen uit.
Januari is natuurlijk altijd weer de
hamokclubkampioenschapsmaand en dat is elk
jaar weer een spannend en hoogstaand
gebeuren. Nu de familie Deferme zelf aan zet is
en Martin Beckers in Frankrijk woont, is de weg
naar het podium en de eeuwige hamokroem
volledig open! Ik ben dan ook weer heel
benieuwd naar diegene van de meer dan zestig
deelnemers die in de kampioenengalerij gaat
bijgeschreven worden en het hamokkunstwerkje
mee naar huis mag nemen! De afwezigen
hebben zeker ongelijk en de drankrekening en
de broodjes in de tennislokalen van Bel zijn
weer voor rekening van de club!
Tot op het clubkampioenschap!!
Luc
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Voorinschrijvingen
Inschrijvingen bij Daniëlle!
BK Nacht

Programma:

Op zaterdag 16 februari wordt het BK Nacht
gelopen op de Witte Bergen. Die zijn
tegenwoordig niet meer zo wit als vroeger, maar
er zitten genoeg interessante zones in de kaart
om er een serieus kampioenschap van te maken.

Vrijdag 25/01
gewenning)

Training (kaart en terrein

Zaterdag26/01

Dag 1 (middle distance)

Zondag 27/01

Dag 2 (long distance)

Inschrijven voor 2 februari.

Meer informatie kan je vinden op
http://villenao-pie.blogspot.be/ of bij Daniëlle

OL Alicante
Enkele hamokkers hebben hun goede
voornemens voor 2013 al meteen
geconcretiseerd.
Zij zullen de eerste maand van 2013 eindigen
met een “Short Orienteering Trip” naar de zon.
Op 25, 26 en 27 januari kan er georiënteerd
worden op de De “Trofeo Internacional
Orientacion Costa Blanca". Het
wedstrijdcentrum is gelegen in Villena een
historisch stadje op een kleine 60 km van de
luchthaven van Alicante (Spanje).
Het wedstrijd gebied bevindt zich in de Sierra
de Salinas.

Varia
Geboortes
Hamoks toekomst veilig stellen, het is een echte
daad van clubliefde. Drie geboortes mochten wij
de afgelopen maand vieren.
Ivan De Laet kondigt Aidan aan om binnen 15
jaar top te zijn. Die moet het dan opnemen tegen
Thor Gevaert, zoon van Sofie Herremans en
Marlon. Ellen Mols en Dieter maken de
aflossingsploeg compleet. Rune Sels zal daar
voor zorgen.

2 op 3 everzwijnen kennen regels
ANB niet
“Recreatieve activiteiten, zoals wandelaars en
mountainbikers, maken gebruik van de
toegankelijke paden en wegen in de groene
gebieden. Everzwijnen zullen deze paden, die
veel door mensen gebruikt worden, mijden.”
Dat is wat het Agentschap Natuur en Bos liet
weten als antwoord op de
everzwijnenproblematiek in de provincie
Limburg.
Afgezien van het feit dat het nogal voorbij gaat
aan de essentie van onze sport, blijkt dat
4
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schrijven nog eens onjuist te zijn ook. Op de
Sinterklaascross op Kamp van Beverlo, al bij al
toch niet de wildste natuur, zo tussen de huizen,
kwamen drie exemplaren oog in oog te staan
met Patrick Bleyen.
Zij deden wat elk weldenkend dier in zo’n
situatie doet, zij namen de benen.
Patrick, die zich op dat moment op een pad
bevond, wist te vertellen dat maar één van die
beesten deed wat het ANB hem voorschreef en
terug het bos in vluchtte. De andere twee
trokken zich van de regelgeving niets aan en
staken prompt het pad over.

Pot van de ex-Secretaris
Tuur heeft een hekel aan déclasseringen. Hij
start dan ook met een boetefonds voor

overtreders van het eerste gebod van de
oriënteur: “Gij zult de juiste posten in volgorde
vinden”.
Met naam genoemde recidivisten zijn Benjamin
Anciaux, Toon Melis en omwille van ons
inziens ondertussen verjaarde overtredingen ook
Thomas van der Kleij.
De boete bedraagt 5 euro bij een eerste
overtreding, 10 euro bij een tweede, 20 euro bij
een derde, 40 euro bij een vierde, en verdubbel
zo maar verder.
Protest is niet aangewezen. Toon probeerde het.
“Maar ik geef alleen op als ik fysiek niet meer
kan”. Tuur klopte eens met een rol kaarten op
Melis zijn toch wel duidelijk zichtbare buik en
haalde uit “Wa wilde, als ge nie traint”.
Wat er met de opbrengst van het fonds gaat
gebeuren is niet geheel duidelijk.

Tuur Cloostermans
Een bijzonder sportleven
Onze Tuur gaf op de laatste bestuursvergadering
zijn ontslag als secretaris van Hamok.

Als militair

Het einde van een tijdperk?

1955 Marcheert eerste sportieve stappen als
beroepsmilitair in Lombardsijde

Tuur gaf aan nog niet te stoppen met
oriëntatielopen en bestuurlijke hulp maar als
eresaluut (en in afwachting van de
hamokgeschiedenis) geven we hier een beknopt
overzicht van het sportleven van Tuur.

mobiliseert kazernegenoten in de
‘piketweekends’ om deel te nemen aan de
veldlopen in de Vlaamse contreien.
Verplaatsingen worden met de ‘camion’ gedaan.
1959 Wordt naar de militaire sportschool in
Eupen gestuurd.
1960 9 maanden Rwanda
1961 Terug naar Lombardsijde en nog eens
twee jaar sportschool in Eupen - waar hij zich
bekwaamt in de edele kunst van het ‘schermen’
1964 De minister doet er nog een jaartje bij.
1966 Een carrière van ‘sportmonitor’ start bij
de para’s in Schaffen.
Blaast het militaire sportleven aldaar nieuw
leven in met
- de ‘massacross’ (1968) - die nu nog
altijd wordt gelopen
5
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- de ‘gouden spike’ (1971) - een
veldloop met leeftijdshandicap die vorig jaar
voor de 40ste keer werd georganiseerd
- het individuele militaire
kampioenschap

Januari 2013
Tuur ontpopt zich als de grote promotor van de
veteranensport. Onder zijn impuls worden er
voor het eerst reeksen voor seniors B (+ 35) en
veteranen (+40) georganiseerd.

- veteranencross ‘binnenlandse
strijdkrachten (vanaf 1974)
- introduceert het oriëntatielopen als
competitiesport
1980 Volgt cursus adjudant chef in Heverlee
1983 Komt in Tervuren terecht en
verschillende van zijn sportieve
‘geesteskinderen’ verhuizen mee.

Als bestuurslid van Looise A.V.

De nieuwe en de vorige secretaris

1955 Komt via de Olmense atleet Verrezen in
contact met de atletiek
‘Lopen’ was toen nog geen gewone sport.
Dat jaar wordt ook Looise A.V. gesticht.
1966 Wordt gekazerneerd in Schaffen en het
bestuur van Looise A.V. sluit hem in hun
armen.
Hij wordt meteen secretaris en blijft dat de
eerstvolgende twee decennia.
In die periode groeit Looise A.V. uit tot de beste
veldloopclub van het land. Talrijke
interclubrangschikkingen worden gewonnen,
Belgische kampioenschappen incluis. De club
telt op zijn hoogtepunt meer dan 800 leden met
onder hen vele nationale kampioenen.
Als voorbereiding op het veldloopseizoen
organiseert men elk jaar een twintigtal
oefencrossen. Kern Oostham is in deze lawine
van aktiviteiten zeer bedrijvig.
Secretaris Tuur levert elke maand een clubblad
af met het wel en wee van ‘zijn’ club. Elk jaar
wordt een lijvig jaarverslag gemaakt van ruim
150 bladzijden!
In 1970 organiseert Looise A.V. de eerste
marathon in Limburg: meteen een Belgisch
kampioenschap en Karel Lismont wordt
winnaar. Het volgend jaar wordt Karel in
Helsinki Europees kampioen.

Als atleet
De naam ‘Tuur Cloostermans’ vind je niet in de
internationale kampioenengalerijen. Zijn liefde
gaat uit naar het veldlopen en de fond en daar
staat hij zijn mannetje. In 1968 wordt hij
‘Limburgs kampioen marathon’. Zijn tijd: 2 u
48’25”. Als begeleider van vrienden en
clubgenoten loopt hij ook de marathon van New
York en de marathon van Londen.
In 1975 moet hij wegens niet te genezen
kniepijnen stoppen met lopen. Tien jaar later
begint hij dank zij het oriëntatielopen opnieuw
met lopen en verdwijnen de kniepijnen.

Als ‘sportgangmaker’ van de
gemeente HAM
In de prille jaren 70 installeert BLOSO in elke
gemeente in Vlaanderen zijn ‘’gangmaker’.
Tuur wordt de eerste sportgangmaker van de
gemeente Oostham en tevens het aanspreekpunt
voor allerlei gemeentelijke sportinitiatieven. Hij
helpt in zijn gemeente vele BLOSO-projecten
lanceren zoals:‘Het Olympisch minimum’,
‘Sportiva’, ‘Toss 8O’ enz. en leeft zich uit als
organisator. De dag van de sportclub, de
gemeentelijke scholenveldloop enz. staan nog
6
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altijd in zijn overvolle sportagenda.Hij is sinds
1979 lid van de sportraad (eerst als
afgevaardigde van Looise A.V., sinds 1987 tot
op heden van oriëntatieclub Hamok), werd
verschillende keren sportman van het jaar en
kreeg ook een lifetime-erkenning.

Als medewerker van SVS
De schoolsport heeft Tuur ook altijd in zijn hart
gedragen. Hij was voor SVS-Limburg (Stichting
Vlaamse Schoolsport) jarenlange het vaste
aanspreekpunt voor initiaties oriëntatielopen.
Duizenden leerlingen heeft hij op die manier
laten kennismaken met deze sport.

Als stichter-bestuurder van
‘hamok’ (Ham oriëntatieclub)
1984 Tuur is al verscheidene jaren actief in
het oriëntatiewereldje bij de club Omega. Met
zoon Luc als voorzitter en enkele vrienden sticht
hij in december ‘84 Ham O.K. Hij is
schatbewaarder, secretaris, promotor,
kaarttekenaar, organisator én loper in één
persoon! Op het einde van dat eerste jaar telt de
club 20 leden.

De geschiedenis herhaalt zich. Op enkele jaren
tijd vertienvoudigt het ledenaantal van de club.
Nieuwe kaarten worden getekend - een echt
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monnikenwerk - en de organisatiemachine
begint te draaien. Elke maand overhandigt
secretaris Tuur een clubblad aan zijn
clubgenoten en per jaar worden een twintigtal
oriëntatiecrossen georganiseerd.
2004 Hamok viert zijn 20-jarig bestaan en
behoort bij de top 3 van de Belgische
oriëntatieclubs, zowel wat prestaties als
organisaties (waaronder verschillende Belgische
kampioenschappen) betreft. Het clubleven bloeit
en naast de regionale en nationale wedstrijden
zwermen de clubleden elk jaar ook uit naar de
vele Europese meerdaagse wedstrijden. Tuur is
nog steeds secretaris en niet weg te denken in
het raderwerk van het clubleven. De eerste Belg
die erin slaagt Europese juniorkampioen sprintO (Tristan Bloemen in 2012) te worden is een
lid van hamok.

Als actieve 70-jarige
Tuur Cloostermans is nog steeds actief als
competitieve oriëntatieloper in zijn
leeftijdscategorie. Hij streeft ernaar (en
realiseert dat ook) om jaarlijks aan even veel
wedstrijden (regionale, nationale, fietsoriëntatie,
nachtoriëntatie) deel te nemen als het getal dat
zijn leeftijd aanduidt. (dit jaar 77!) Zo werd hij
in 2011 nog Belgisch kampioen fietsoriëntatie
(Masters D) en in 2010, net als zijn echtgenote
Roza Goos, Belgisch kampioen sprintoriëntatie
(Masters D).
Bewonderenswaardig is echter zijn blijvende
allesomvattende inzet voor de sport, niet alleen
voor zijn eigen gezonde leven (ondanks een
zware hartoperatie), maar vooral om anderen
ook de sportgenoegens te leren kennen. Dat
deed hij meer dan 25 jaar als secretaris van
Looise A.V. en 28 jaar als secretaris van “zijn”
oriëntatieclub Hamok, maar vooral als
organisator, motivator en inspirator.
-- Knijper
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Hamokkalender 2013
Welke wedstrijden organiseren we in 2013?
Na een geslaagd 2012 met verschillende
hoogstaande organisaties, denk maar aan het BK
Middel of de Sylvester, is het tijd om te kijken
wat 2013 gaat brengen wat hamokorganisaties
betreft.

Zie je je geroepen om dat ene gaatje op te
vullen, of wil je ergens graag je handje
toesteken, laat dan iets weten aan Voorzitter
Melis.

zat

05/01 Clubkampioenschap Bel

Nancy Wenderickx

Tennis

vrij

18/01 nacht

Teunenberg

Luc Melis

Oosterwijk

zon

27/01 reg

Ham

Tristan Bloemen

Sporthal

woe

06/02 svs

Baeckelandt

Jos Thys

Patria

zon

03/03 Nationale 1

Gerhees

Marc Hermans

Warande

zon

01/04 Paascross

Baeckelandt

Benjamin Anciaux

Patria

woe

08/05 lenteloop

Heidehuizen

Peter Krampiltz

zon

18/05 3DVB

Zwarte Bergen

Hendrik Lisby

woe

29/05 lenteloop

Tessenderlo/Zonhoven

zon

16/06 reg

Balendijk

Patrick Bleyen

zon

07/07 reg

Pelter Rallye

Jeroen Hoekx

zon

15/09 BK Lang

Kattenbos

Wim Hoekx

zon

20/10 VVO Middle Dist

Kepkensberg

?

zon

17/11 reg

Galbergen

Toon Melis

vrijd

22/11 nacht

Congo

Thomas van der Kleij

zon

01/12 reg

Rodenberg

Greet Oeyen

zat

28/12 Sylvester

Heeserbergen

Jeroen van der Kleij

Start-, kantine- of computerploegen zullen het
werk binnenkort ook verdelen. Al die ploegen
zijn continu op zoek naar extra medewerkers
onder het motto “Vele handen maken licht

Ronny Timmers

Genebos

werk”. Als je, zelfs al maar bij één enkele
gelegenheid hierbij zou willen helpen, zeg het
tegen de voorzitter of iemand van één van die
ploegen.
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Sylvester 2012
26 – 30 december 2012
Eerste
Jean Ooms
Tweede
Thomas van der Kleij
Gunther Deferme
Luc Melis
Derde
Roxanne Geldof
Daniëlle Nolens
Victor Mellebeek
Dirk Deijgers
Phil Mellebeek
Tuur Cloostermans
Qua deelnemersaantal was deze Sylvester een
grootse editie. Spijtig genoeg was de organisatie
net niet goed genoeg om dat aantal deelnemers
te verantwoorden. Dag één op Solterheide was
wat de kaart betreft natuurlijk al gehandicapt.
Toch zorgden de goed gelegde omlopen nog
voor een amusante wedstrijd. Douches na de
wedstrijd ontbraken. In een sporthal...
Aan Hamse kant werd er niet super sterk gestart.
Greet Oeyen begon met een derde plaats bij de
D21, een prestatie geëvenaard door Greta Mols
bij de D45. Victor Mellebeek werd tweede. Hij
deed zo beter dan neef Klaas en Toon Melis, die
allebei post 74 en 47 omwisselden.
Bij de H21 begon alles aan een stevig tempo,
maar met een goed resultaat. Thomas van der
Kleij tweede en uw dienaar derde. Gunther
Deferme zorgde voor de eerste Hamse
overwinning. Bijna drie minuten was zijn
voorsprong op Wim Vervoort. Onze voorzitter
moest Wiet laten voorgaan, zoals de dagen erna
nog wel eens zou gebeuren. Vic Vanderstraeten
begon ook sterk aan zijn vijfdaagse. Werd direct
tweede in een sterk bezette reeks bij de H65.
Ook de H70 en H75 deden het goed. Jean Ooms
won, Phil werd derde, maar was niet tevreden.
Tuur was tweede, maar moest toch om en bij het
kwartier toegeven op Frans Van De Moortel.

Dag twee op Lietteberg was wat originaliteit
betreft niet direct het beste. Het terrein is ook
niet super, maar twee jaar geleden op een
regionale daar was het er wel plezant. Van het
H21 parcours van deze Sylvester zouden er 8
van de 16 posten hetzelfde zijn geweest als toen.
Wij hebben het niet gecontroleerd, maar konden
op een lang loopbeen wel het verschil maken
omdat wij toen al dezelfde keuze moesten
maken. Ook geen douches hier.
Wat podiumplaatsen betreft deden we het net
iets minder goed. Greet vierde bij de D21, en
geen enkele andere dame die er wel in slaagde
om bij de beste drie te komen.
Klaas Mellebeek nam wel revanche voor zijn
déclassering en werd tweede, net als Victor, die
daarmee zijn eerste dag bevestigde. Bij de H21
nam Thomas een rustdag. Met Yannick aan de
start zou dit volgens hem toch zijn slechtste dag
worden en de punten zouden dan toch
wegvallen. Uw dienaar dacht dat niet en werd
nog mooi vierde en scoorde zo de broodnodige
punten voor het eindklassement.
Gunther kon zijn klus dan weer niet klaren.
Derde vandaag, wat niet slecht is, maar voor een
veelwinnaar al hem toch wat zuur. Over 1 en 2
bij de H50 moeten we niet veel meer schrijven,
die namen kennen we, hoewel Wiet onze
voorzitter op bijna 6 minuten zette vandaag.
Ook onze wat oudere mannen kregen vandaag
precies hun klop van het kerstdiner. Jean Ooms
moest de volle acht seconden toegeven en werd
tweede, Phil een vijftal minuten daarna derde.
Onze Hamse organisatie op Schrikkelberg was
wel in orde. Goede baanleggingen van Dries
van der Kleij die het terrein optimaal
gebruikten, duidelijkheid aan de start en
ondanks het laattijdig veranderen van
wedstrijdcentrum toch 4 kleedkamers met
douches. Normaal gezien gingen we in de
sporthal daar vlakbij zitten, maar de uitbater van
het cafetaria bleek er de brui aan gegeven te
hebben en het was absoluut verboden om zelf
9
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cafetaria te houden in de sporthal. Dat alles toch
vlot verliep was dan ook een huzarenstukje.
Toch kunnen we altijd wel spreken van de tol
van de organisator. Bij de dames zorgden
Daniëlle (3e) en Roza (1e) voor het mooie weer.
Bij de heren zagen we Ian op plaats twee
verschijnen bij de H-18. Thomas werd na zijn
rustdag derde, net als Gunther. Luc kreeg weer
eens drie minuten aan zijn been, wat als we het
positief bekijken, maar de helft was van de dag
ervoor. Jean en Phil deden hun gewoonlijke
kunstje weer over met plaatsen 1 en 2.
De vierde dag op Sonnis had ook geen douches,
maar dan gelukkig wel een mooi terrein en een
baanlegging die er optimaal gebruik van
maakte. Heel wat frisse dames en heren aan de
start.
Bij de dames waren er drie podiumplaatsen in
dit lastige terrin. Hilde Krols won, 8 seconden
voor op de tweede. Jen werd mooi derde, 8
seconden voor de vierde. Daniëlle werd
eveneens derde deed zo een goede zaak voor de
eindrangschikking.

Januari 2013
Gunther kwam zijn dipje van de twee dagen
ervoor te boven en werd nu terug tweede, met
maar 12 seconden achterstand. Onze voorzitter
kon het vandaag dan weer niet meer
waarmaken. 5e, op bijna 7 minuten van Wiet.
De laatste dag vond plaats op de zandvlaktes bij
Oirschot. Die zandvlaktes herbergen wat klein
reliëf en veel afwisselende vegetatie, maar het
spijtige was dat die zonder vergrootglas niet te
lezen was. Het resultaat was dan ook dat de
lopers maar over de paadjes liepen tot het juiste
stukje bos en dan al scannend erin doken. Dat
neemt toch voor een stuk de charme van het
terrein weg.
Podiumplaatsen zo op het einde waren er wel
enkele. Roxanne werd tweede. Hilde derde, en
Daniëlle ook. Zowel voor Roxanne als Daniëlle
was dat genoeg voor een podiumplaats in de
eindrangschikking. Hilde moest genoegen
nemen met een vierde plaats.

De familie Mellebeek liep hun laatste dag. Klaas
toonde zijn goede vorm en werd tweede, terwijl
het dit keer Victor was die zich niet wist te
klasseren. Bart knalt altijd door het bos en
vandaag ook nog eens in de juiste riching. Met
een mooie derde plaats als resultaat kon hij het
jaar goedgezind afsluiten. Eénzelfde verhaal bij
Phil die sterker werd met de dag en nu op de
tweede plaats eindigde, net na Jean Ooms, die al
vrij gerust kon zijn op een goede afloop.
Thomas van der Kleij was de tweedesterkste
Belg bij de H21. Hij gaf minder dan 3 minuten
toe op de Finse topper Airila, nog 11e op het
WK in Zwitserland dit jaar. Van de andere
deelnemers kwam er bijna niemand foutloos uit
het bos. Wij geloven wel niet dat de kaart
reglementair was, want de symbolen waren veel
te klein en grachten waren niet te zien op de
kaart.

Thomas met de twee Hendrickxen
Bij de H21 was de spanning er ook nog tot op
het laatste moment. Waar Thomas het vorig jaar
nog de laatste dag moest afleggen tegen uw
dienaar, was het dit jaar omgekeerd. Thomas
werd zelfs nog tweede na een ongenaakbare
Tomas Hendrickx, want Pieter Hendrickx
verloor genoeg punten op de vierde dag. Uw
dienaar kwam 30 punten te kort.
Gunther eindigde in schoonheid, maar zelfs zijn
overwinning kon hem niet meer naar de eerste
plaats loodsen. 14 punten had Wim Vervoort
voor.
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Bij de H45 kon Dirk Deijgers eindelijk ook op
het podium klimmen. Hij deed dat zowel tijdens
de wedstrijd als in de eindafrekening.
Nog straffer was wat er in de H50 gebeurde.
Wiet kon niets van de kaart lezen, wat in het
voordeel speelde van onze voorzitter, die dat
ook wel niet goed kon, maar toch nog een pak
beter. Wiet startte 6 minuten voor hem en hij
kan u in geuren en kleuren vertellen dat hij
onderweg wist dat het goed zat, want hij hoorde
eerst het gevloek van Wiet voor hem en dan pas
zag hij hem.
Vic werd nog mooi derde, net voor de Knijper,
maar dat bleek niet genoeg om zijn sterke
prestatie van de eerste dagen bevestigd te zien in
een podiumplaats.

Jean Ooms gaf geen geschenken aan de
concurrent. Ongenadig won hij ook de laatste
dag. Iets meer genade heeft Tuur. Die werd
dankzij een sterke eindsprint nog derde!
Al bij al was het een matig succesvolle
vijfdaagse voor onze club. Vooral spijtig was
echter dat de organisatie na de sterke voorbije
jaren wat steekjes liet vallen. Maar één dag
douches, matige terreinen op dag 1 en 2 en
onleesbare kaarten op dag 4 en 5. Dan mag ons
wedstrijdverslag nog het meest gelezen artikel
op World Of O zijn die dag, veel koop je daar
dan niet mee. Dat terwijl de Sylvester veel meer
dan enige zomer- of lentedriedaagse het
potentieel heeft om een internationaal
deelnemersveld naar onze regio te lokken.

Overzicht nationaal seizoen 2012
Successen voor Tristan, Phil en de Mellebeeks in het algemeen
De familie Mellebeek is met Phil, zoon Bart en kleinzonen Klaas en Victor de succesrijkste Hamokfamilie met 8 gouden, 11 zilveren en 3 bronzen medailles. In totaal rijfden zij 22 podiumplaatsen
aan elkaar. De familie Cloostermans met Roza, Tristan en Martine haalde 17 podiumplaatsen. De
familie Deferme eindige als derde in het familieklassement met 14 medailles door Georges,
Gunther, Nancy en Piet. Ook goed: de familie Melis met 8 podia door Luc, Greta en Toon en de
familie Schutjes met eveneens 8 podia door Daniëlle en Elisabeth.
PHIL MELLEBEEK (H70)
TRISTAN BLOEMEN (H-18)
ROZA GOOS (D70)
KLAAS MELLEBEEK (H-14)
ARIANE DECRAMER (DB)
JEAN OOMS (H70)
DANIELLE NOLENS (D65)
JEROEN HOEKX (HE)
MARTIN BECKERS (H50)
THOMAS VAN DER KLEIJ (HE)
VICTOR MELLEBEEK (H-16)
PASCAL MYLLE (HB)
NANCY WENDRICKX (D21A)
RONNY TIMMERS (H35)
KIRSTEN VERSTRAETE (D-20)
JOS THYS (H60)
JOHAN MAES (H45)
DIRK DEYGERS (H45)
LUC BOUVE (H55)

1
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
0
4
1
0
4
1
0
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
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3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1
3
0
0
0

TOTAAL
8
8
5
8
4
3
6
3
2
5
3
3
3
3
2
4
1
1
1
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GREET OEYEN (DE)
GUNTHER DEFERME (H40)
LUC MELIS (H50)
MARTINE TAFFEIREN (D50)
BART MELLEBEEK (H45)
WIM HOEKX (H55)
JOS DUCHESNE (H80)
ELISABETH SCHUTJES (D21A)
PIET DEFERME (H-12)
GEORGES DEFERME (H60)
GUST NIJS (H80)
PETER KRAMPILTZ (H21A)
VIC VANDERSTRAETEN (H60)
NANCY WENDERICKX (D35)
GRETA MOLS (D45)
MARC CLAES (H50)
ROXANNE GELDOF (D-14)
TOON MELIS (HE)
TRISTAN BLOEMEN (HE)
SVEN FRANCET (H45)
ANDRE AERTS (H55)
ANNELEEN KNOOPS (D-10)
HILDE KROLS (D45)
GODELIEVE BRUYNSEELS (D55)
MARIA DELARBRE (D65)

Januari 2013
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
5
6
4
3
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Op de volgende bladzijden vind je het volledige overzicht van alle hammers op de nationale
wedstrijden.
-- Wim Hoekx
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