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Voorwoord

Beste Clubgenoten,
Graag stellen wij het nieuwe hamokbestuur aan
u voor.
Koersploegen zijn sinds de Tour van 1998 een
riskante investering. Enkel merken die de
uitspraak ‘slechte reclame is ook reclame’
volgen durven dat nog aan. Nu ook de
zogenaamde veilige investeringen zoals
voetbalploegen ten onder gaan aan futiliteiten
zoals Financial Fair Play, Gokchinezen of
omkoopschandalen, is het uitkijken naar nieuwe
koopjes.
Het oriëntatielopen is de perfecte sport voor
Oosterse potentaten om hun zuurverdiende
centen in te steken. Een sport met deelnemers
van alle leeftijden, met gelijke prijzengelden
voor mannen en vrouwen, zuiver tot op de graat
– buiten in het fietsoriëntatie dan – en nog in
harmonie met de omgeving ook.

Bij deze willen wij dan ook melden dat hamok
voor een niet nader genoemd bedrag is
overgenomen door een niet nader genoemde
personaliteit. Het dagelijkse bestuur wordt
overgenomen door vertrouwelingen van de
koper, genderquota zijn niet van toepassing.
“Met deze aankoop zetten wij onszelf op de
Westerse markt als een sterk merk” vertelde de
overnemer, die er aan toevoegde dat “de
prestatie om met 2 ploegen op de Manna 25
aanwezig te zijn zeker meespeelde in de
beslissing”.
“Met de beschikbare middelen zullen we
eindelijk in staat zijn om enkele te vroeg
verkochte lopers zoals Benjamin Anciaux terug
te kopen en jonge talenten als Jorn Kennis te
motiveren om in de voetsporen van hun vader te
treden” vertelde ex-jeugd en
ploegenverantwoordelijke Dries van der Kleij.
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Ex-uitrustingsexpert Bart Mellebeek is ook in
zijn nopjes: “Een stropdas diende tot nu toe
enkel om om 2u ‘s nachts in een zatte bui op het
clubfeest rond het hoofd te binden. Met het
extra ingepompte sponsorgeld zal die nu
eindelijk een integraal deel kunnen worden van
de standaardhamokuitrusting.”
Ex-ondervoorzitter Jos Thys had dan weer niets
dan lof voor het nieuwe logo: “het
toiletmannetje en -vrouwtje, zo simpel, zo
duidelijk, dat ik daar niet eerder aan gedacht
had”.

November 2018
Na goedkeuring van de
mededingingsautoriteiten wordt verwacht dat de
overname op 1 januari 2019 in kan gaan.
Make hamok Great Again!
Over hamok:
Oriëntatieloopclub hamok met hoofdzetel in
Ham, magazijnruimtes in het Vlietje en de
garage van Tuur en kaarten bij Tuur achter,
rond de kerktoren van Ham en in ander
uithoeken van het land, verschaft aan zijn leden
elk weekend uren oriëntatieplezier en is
vastbesloten dat verder te zetten.

(met dank aan Wim Hoekx voor de foto)
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Voorwoord (2)

Zonet nog de resultaten aan het bekijken van de
wedstrijd in Toscane. Sigi heeft het er
schitterend vanaf gebracht met een derde plaats
bij de H35. Geen enkele bericht heeft hij
gestuurd, doch we hebben zijn prestaties quasi
op de voet kunnen volgen. Super gedaan.
Eens kijken wat de andere Hamokkers ervan
terecht hebben gebracht de afgelopen maand
oktober.
De fietsen zijn een paar keer van stal gehaald
met een wedstrijd op Kattevenia en dan het BK
in of op Stoppelbergen. Dat ze bij HAMOK niet
alleen kunnen lopen en oriënteren, maar dan ook
nog goed kunnen fietsen en oriënteren is
misschien niet iedereen bekend, doch volgende
Hamokkers bewezen dit met een eerste plaats en
BK: Sofie H. Dopen, Marijs VDW. DMB, Dirk
D. HMB en Marc H. HMC. Proficiat aan deze

fantastische coureurs/oriënteurs.
De lopers maakten zich echter gereed voor het
BK interclub op de kaart van Opglabbeek. Klaas
was de baanlegger van dienst, doch gelukkig
heeft hij ne goeie pa, die hem perfect kon
vervangen en het verloop van de wedstrijd mee
in goede banen hielp leiden. Er stonden
misschien niet zoveel posten, hetgeen toeliet om
veel door te steken, doch dat heeft dan
natuurlijk ook weer zijn nadelen.
De locatie was met Sentower goedgekozen,
geen problemen met parking, start en aankomst
op loopafstand. Misschien dat de koffie wat
duur was, doch ik mag stellen dat 371 atleten
genoten hebben van deze zonovergoten
voormiddag.
Wat betreft de interclub competitie weten we
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vooraf al dat we hier met HAMOK niet kunnen
scoren. Vermits wijzelf inrichten, moeten er al
veel Hamokkers hand- en spandiensten leveren.
Dan blijven er onvoldoende atleten over, om in
elke categorie goed te scoren, en dit zeker bij de
jeugd.
Wij als organisator waren al content dat de
wedstrijd zonder problemen heeft plaats
gevonden, en hiervoor bedankt ik al diegene die
een steentje heeft bijgedragen, en in het
bijzonder Klaas en Bart.
Voor velen was het dan uitkijken naar de
herfstvakantie en naar jaarlijkse traditie wordt er
dan afgereisd naar de Veluwe. Het aantal
Hamokkers dat ieder jaar meegaat wordt groter
en groter, dus deze 2-daagse wordt gesmaakt.
Dit jaar in de buurt van Nunspeet met als eerste
ontmoeting, het Zandenbos. Veel zand was er
daar niet, wel bos en veel duinen. Het was een
parkoers “lang”, doch dit was zéér lang.
De tijden waren dan ook navenant. Doch geen
klachten over de aard van het terrein en de
baanlegging. Spijtig kan men er ook posten
verkeerd zetten en niet bij de pre-balise. Voor
mij stond post “33” niet goed, en die hadden we
2 keer in onze omloop. Deze keer 2x goed
gevonden en dan geven ze aan dat de post 15 m
verkeerd stond. Weer enkele seconden naar
achter in het klassement.
Na een verkwikkende nachtrust,in een of ander
vakantieverblijf, op naar Stroe. Een enorme
zandvlakte die gebruikt wordt door de
plaatselijke kazerne en een stralende zon. De
truuk bestond erin wegwijs te geraken wat als
zand getekend werd, wat als pad getekend werd.
De omlopen voor die dag waren redelijk kort en
toch veel posten, doch achter mekaar lopen was
er niet bij op dit zeer gevarieerd terrein. De
heuvels waren wat minder als de dag tevoren,
doch er zat voldoende reliëf in.
Aan de wedstrijd kwam echter abrupt een einde.
We hoorden sirenes loeien, verschillende
voertuigen reden het wedstrijdterrein op, even
later een traumahelikopter. Bang afwachten wat
er gebeurd was en toch stilaan sijpelen de
antwoorden binnen. Een deelnemer van de
plaatselijke club Minor was onwel geworden en
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werd door voorbijlopende atleten geholpen. Jur
was daar ook in de buurt en Jur heeft gedaan
wat nodig was op dat moment tot de
hulpdiensten overnamen. Doch het heeft niet
mogen baten. De familie van de atleet en de
organiserende club werden in diepe rouw
gedompeld en ons werd gevraagd het
wedstrijdcentrum te verlaten.
Nogmaals een dikke merci aan Jur voor zijn
inzet ter plaatse.
Dat dit indruk maakt op eenieder, moet ik er niet
bij vertellen. In ieders hoofd heeft dit
rondgespookt en misschien nu nog. Doch de tijd
heelt vele wonden, of dit ooit vergeten zal
worden, weet ik niet..
De herfstvakantie werd dan afgesloten op de o
zo moeilijke kaart van Gruitrode met het VK
middel. Iedereen was er ongerust in. De meesten
hebben alleen negatieve ervaringen met die
kaart. Ik heb er ooit een Rik Thijs aflossing op
gelopen en dat was niet goed. Deze keer beter
dacht ik doch het verliep goed tot aan post 5,
daar hadden we het begin van een vlinder zodat
we die post 3 keer moesten aandoen. Blijkbaar
had ik bij de meet wel alle posten gedaan doch
niet in de juiste volgorde, dus dan staat ge
beneden in de rangschikking.
Wie wel bovenaan stond zijn: Nancy W. DMA
en Daniëlle N. DMD, Jeroen H. Hopen en Luc
M. HMB. Proficiat aan de Vlaamse
Kampioenen.
Wij gaan leren met vlinders omgaan.
Wat komt er aan. Tot en met Nieuwjaar hebben
we nog een 5 tal wedstrijden te organiseren. Via
de normale weg gaan we weer op zoek naar de
nodige helpers om dit feilloos te laten verlopen.
Vergeet ook niet te noteren, de sylvester 5daagse tussen kerst en Nieuwjaar; Zie dat ge
nog wat verlof over hebt om te kunnen
deelnemen. 4 wedstrijden van de 5 is voldoende
om inde uitslag te staan.
Als laatste, ook te noteren, clubkampioenschap
en clubfeest op de Warande op 5 januari 2019 .
Tot de volgende cross,
Uwe voorzitter
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Inschrijvingen
Alle inschrijvingen bij Daniëlle!
Militaire Zonhoven

Sylvester

Onze club (lees Luc Bouve) organiseert op
donderdag 22 november een militaire wedstrijd
op Zonhoven. Om in te schrijven stuur je voor
15 november een mail naar PROVLIMBOCROSS@mil.be , met vermelding van
geboortedatum, parcours en emitnummer.

De Sylvester wordt dit jaar op erg leuke kaarten
gelopen: groot reliëf op De Saenhoeve, vanalles
in ons Heiderbos, geen reliëf maar vegetaties op
Kelchterhoef en Sonnis om dan op de
Galgenberg in Nederland te eindigen met een
laatste fijnproeverij. Zeker de moeite dus om
mee te doen.

VK Nacht

Best inschrijven voor 1 december om van het
goedkoopste tarief (7/10 EUR per dag of 30/40
voor de 5 dagen) te genieten. Daarna wordt het
2 euro per dag duurder.

Onze club (lees Dries van der Kleij) organiseert
op zaterdag 8 december het VK nacht. Dit voor
de tweede keer dit jaar, aangezien de vorige
poging door noodweer werd uitgesteld. De
omlopen zijn al klaar, de posten staan nog, maar
de inschrijvingen van vorige keer zijn niet meer
geldig. Schrijf je dus zeker voor 25 november in
bij Daniëlle.
Herfstwisselbeker

Op 16 december wordt de herfstwisselbeker
gelopen in het kamp van Grobbendonk. Dat is
het ideale moment om eens een oro-hydroomloop (hoogtelijnen en water) uit te proberen.
Een draad zorgt er voor dat je zeker niet
verloren gaat lopen.
Inschrijven voor 9 december als je de speciale
wedstrijd wil lopen.
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Nationale Lang
Verkozen!
14 oktober 2018 – Zutendaal
Eerste
An Verberne
Roza Goos
Jeroen Hoekx
Victor Mellebeek
Bart Mellebeek
Luc Melis
Jean Ooms
Tuur Cloostermans
Jos Duchesne
Tweede
Jil Mylle
Jen Vanreusel
Daniëlle Nolens
Bob Schildermans
Derde
Ninthe Wolles
Maya Renard
Ronny Timmers
Vic Vanderstraeten
Phil Mellebeek
Een organisatie op verkiezingsdag heeft altijd af
te rekenen met voorzitters, bijzitters en kiezers.
Dat het enige wat op deze organisatie aan te
merken viel het gebrek aan water aan de
aankomst voor de late deelnemers was, is dan

ook weer een opmerkelijke prestatie van
Borasca – toch niet meteen bekend staand om de
grote hoeveelheid actieve leden.
De omlopen stuurden de lopers heel de Roeler
rond. Een grote kaart, wat afwisseling van
terrein, maar toch vooral een fysieke slag.
Positief vonden wij ook dat de kaart niet
gedeeltelijk herzien was, zoals tegenwoordig al
te vaak gebeurd, maar volledig met rust gelaten
was. Zo was het tenminste consequent: wit werd
groen, groen werd groener, groener werd
groenst en groenst bleef je uit. 1u37 minuten
wedstrijd gaf ons genoeg tijd om dat ten volle te
beseffen.
De andere hamokwinnaars van deze wedstrijd
zullen dat al iets minder door gehad hebben,
want zij bleven over het algemeen minder lang
in het bos.
Collectief de sterkste prestatie werd er in de
H40 geleverd. Maar liefst 5 van de 9
geklasseerden waren hamokkers. Bob op twee,
Ronny op drie en Stefaan op vier zorgden dan
ook nog voor een duidelijke uitslag.
Verder is het natuurlijk ook altijd leuk dat in de
jeugdreeksen Jil op 2 en Ninthe en Maya op 3
terecht kwamen. Dat is toch altijd een extra
motivatie.
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BK Fiets-O
Van start tot podium
20 oktober 2018 – Berendrecht
Goud
Sofie Herremans (DO)
Marijs Vandeweyer (DMB)
Dirk Deijgers (HMB)
Marc Hermans (HMC)
Zilver
Jen Vanreusel (DMC)
Eric Vandebroek (HMB)
Brons
Karin Declercq (DMA)
Het was schitterend fietsweer die dag op
‘Stoppelbergen’ , een oord dat zijn naam niet
gestolen heeft, want als slecht geschoren
baardstoppels liggen er de duinenruggetjes
verspreid. Aanvankelijk fris (doe ik een jasje
extra aan?), vervolgens zweetloos koel en een
puur genoegen om de stoppels te bestormen. 17
hamokkers waagden zich aan het avontuur, er
waren 56 tegenstanders. Charles Van Aarle
legde er de baantjes voor dit gezelschap waar
toch nog 12 FRSO-fietsers te noteren vielen. 73
kandidaten voor 39 medailles, je had dus meer
dan 50% kans op een prijs! Trol, meest
prominent aanwezig, organisator en eigenaar
van de kaart, ging met 5 titels lopen euh fietsen,
hamok pikte er 4 mee, ASUB 2, Omega en C.O.
Liège elk één.
Weinig spectaculaire verschuivingen dus in het
Fiets-O landschap. Na de inspanningen van de
fietswerkgroep enkele jaren geleden, amper 3
organisaties dit jaar en beslist geen spectaculaire
stijging van het aantal deelnemers.
Sofie Herremans, Marijs Vandeweyer, Dirk
Deijgers en Marc Hermans mogen zich één jaar
lang Belgisch kampioen Fiets-Oriëntatie
noemen. Dirk, ook notoir triatleet, hernieuwde
zijn titel van vorig jaar, Marijs en Sofie stonden
ook al ooit in de annalen van de
fietskampioenen genoteerd en wie weet ook
Marc Hermans ergens in een duister verleden.

Marc, kromgetrokken door de ziekte van
Bechterew, vond de ideale houding op zijn
crossmachine en maalde in de Soudal-outfit van
zijn megalomane baas Vic Swerts vele
trainingskilometers bij elkaar. Dit
kampioenschap had hij dan ook met stip
aangeduid en dan weet de tegenstand hoe laat
het is: met ruime voorsprong realiseerde hij zijn
doel!

Eric Vandebroek en Jen Vanreusel, beiden ook
habitués van de fietspodia, bevestiden nogmaals
met een zilveren plak. Voor de grote surprise
zorgde echter Karine Declercq: zij fietste in één
fukse beweging van bijna drie uur rechtstreeks
van start, via aankomst naar podium 3! Zij stond
er met rode wangskes trots te glunderen. De rest
van het hamokgezelschap boog ootmoedig het
hoofd, maar genoot evenzeer, al smaakte het
voor de 4des Vic Vanderstraeten, Wim Geerts,
Francine Mols en Tania Hendrickx iets meer
zuur volgens de vos.
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Gesprek met een winnaar
Na afloop hadden we een intiem onderonsje met
Lambert Schrijnwerkers, één van de grootste
spraakmakers van dit kampioenschap. We
willen u dat gesprek niet onthouden.
Mijnheer Schrijnwerkers, u wint nogmaals
een titel. Wat doet dat met een mens?
Dit is voor mij het hoogtepunt van de eeuw.
Hoger dan het hoogste podiumtrapje kan ik
trouwens niet meer klimmen. Eenmaal boven
komen mijn snorharen dan ook loodrecht op
mijn bovenlip te staan. Ik laat ze dan ook zo
lang mogelijk trillen. Al mijn bewonderaars
genieten daar ook van.
Hoe hebt u zich dit jaar voorbereid?
Elke dag mijn lange snorharen kammen. Van
zodra ik wist dat het kampioenschap op
Stoppelbergen georganiseerd werd zorgde ik
echter ook voor stoppels. Kwestie van in de
stemming te komen. Vervolgens ging ik elke
dag op Stoppelbergen fietsen.
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natuurlijk. Hij bepaalt ook de samenstelling van
de jury. Dit jaar zaten trouwens twee van mijn
beste vrienden in de jury. Zij krijgen van hem
regelmatig een dure horloge cadeau.
Ik wist niet dat er zoveel geld circuleerde in
het oriëntatiefietsen!
Dat is zwart geld dat wij verdienen in de
Aziatische gokkantoren, dommerikske. Daar
wordt gewed op de uitslagen van het VVO. Als
je precies kunt raden hoeveel deelnemers er
gedeclasseerd worden win je geld. Als je er dan
nog de juiste naam op kunt plakken en aan welk
postnummer loopt dat sommeke aardig op.
Dat lijkt me toch niet zo gemakkelijk!
Wij kopen die gasten om natuurlijk! Als die gast
achter de computer ook nog betaald wordt is het
kinderspel. Tussen haakskes: Waar loop jij je
volgende wedstrijd?
Dank u wel, mijnheer Schrijnwerkers, voor
dit gesprek.
– De pitser

Mijnheer Schrijnwerkers, het reglement zegt
….
…niets over de voorbereidingen van de
deelnemers, slimmeke! Ik draai aan mijn stuur
en ik kom op Stoppelbergen aan. Dan verken ik
elke bocht meermaals zodat er na enkele weken
zelfs al schuine kantjes ontstaan. In het begin
gebeurde dat zonder kaart. Zes maanden voor de
wedstrijd oefen ik met kaart en vanaf het
ogenblik dat de omlopen vastliggen uitsluitend
met mijn omloop.
Mijnheer Schrijnwerkers hoe kom je in
hemelsnaam …
… aan mijn omloop? Dat is simpel. Mijn
manager Kus Magat heeft een uitgebreid
netwerk. Hij kent alle vrouwen van de Vlaamse
baanleggers en gaat ook regelmatig met hen op
restaurant. Van het één komt het ander
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Interclub
Klaas in zijn natuurlijke omgeving...
21 oktober 2018 – Opglabbeek
Eerste
Jen Vanreusel
Kobe Deferm
Luc Melis
Wim Hoekx
Jean Ooms
Tweede
Fee Mylle
Greet Oeyen
Jeroen Hoekx
Derde

Opglabbeek. De omlopen werden gelegd op de
midden- en oostelijke zone, de terreinen met het
meeste fijn reliëf. Dit fijn en oriëntatietechnisch
reliëf zorgde weer voor een spannend
wedstrijdverloop. Door de techniciteit van het
terrein was het nog niet over-en-out bij één fout.
Dat mocht ik zelf ondervinden aangezien ik op
één post (zeker niet de moeilijkste) ongeveer 3 à
4 minuten tijdverlies leed. Toch stond op mijn
outprint netjes de 1ste plaats te blinken. Dit
betekende dat vrijwel niemand foutloos door het
terrein geraakt is.

Jil Mylle
Elisabeth Schutjes
Daniëlle Nolens
Thomas van der Kleij
Vic Vanderstraeten
Phil Mellebeek
Het BK Interclub… is geen bekende formule bij
vele OL-lopers. Het is nochtans relatief simpel.
Je loopt gewoon je wedstrijd in uw eigen
leeftijdscategorie en als het wat meezit scoor je
hierbij voor uw geliefkoosde club punten.
Hoezo? Bijvoorbeeld er lopen in een bepaalde
categorie lopers van 8 verschillende clubs. Dan
verdient de loper die eerst eindigt 8 punten, de
2de scoort 7 ptn., de 3de 6 ptn t.e.m. de 8ste in
het klassement die met het laatste puntje naar
huis gaat. Simpeler kan niet! Op het eind van de
wedstrijd worden alle punten opgeteld en de
club met de meeste punten wordt Belgisch
Interclub kampioen. Uiteraard zijn de clubs die
met vele lopers aan de start komen bevoordeeld.
Dus in praktijk wint één van de grootste clubs
deze titel meestal: te weten Omega of KOL.
Mee en dan kan een outsider: bv. TROL, ASUB
of ons eigenste HAMOK voor de verrassing
zorgen. Tot zover het reglement, over naar de
wedstrijd.
Het was Klaas Mellebeek, onze talentrijke
coming-man, die de baanlegging voor zijn
rekening nam op de attractieve kaart van

Onze club was natuurlijk benadeeld door het feit
dat wij de wedstrijd organiseerden. Hierdoor
zijn er toch héél wat potentiële puntenwinnaars
niet in de mogelijkheid om binnen de wedstrijd
te lopen. Denken we hierbij aan de voorlopers,
secretariaatsmedewerkers, starters, controleurs...
Onze club kon dan ook maar zo’n 40 lopers in
lijn brengen voor de interclub tegenover zo’n 70
tal voor KOL en OMEGA.
Het was dan ook opnieuw OMEGA die met de
titel naar huis ging (99 ptn.) voor KOL (90 ptn.)
en TROL (82 ptn.). Onze club eindigde 5de met
51 ptn.
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Het waren de volgende clubleden die de punten
scoorden:
Luc MELIS
Wim HOEKX
Elisabeth SCHUTJES
Julienne VANREUSEL
Jean OOMS
Vic VANDERSTRAETEN
Fee MYLLE
Georges DEFERME
Eddy WINTERS
Jeroen HOEKX
Jil MYLLE
Phil MELLEBEEK
Danielle NOLENS
Greet OEYEN
Jos THYS
Thomas VAN DER KLEIJ

H55
H60
D40
D60
H75
H70
D-12
H70
H55
HE
D-14
H75
D70
DE
H70
HE

9
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Vooral in de Elitereeksen waren er bitter weinig
punten te verdienen! Jeroen en Greet eindigde
mooi tweede maar verdienden daar amper 2 en 1
punt mee! Terwijl Luc en Wim hun (mooie)
eerste plaats 9 en 6 ptn. opleverden. Misschien
moet de formule toch eens herdacht worden
zodat ‘alle’ mooie prestaties ook beloond
worden met de nodige punten. Ik zeg maar iets:
bv. vast 10 ptn voor de 1ste, 9 ptn. voor de 2de,8
ptn. voor de 3de etc… .
Verder nog meegeven dat we alleen maar mooie
reacties kregen op de baanlegging en kaart …en
op de wedstrijdlocatie Sentower Park (een
grootse paardeninfrastructuur) die Luc Bouve
geregeld had.
Samen met de zonnige
wedstrijdomstandigheden zorgden dit alles voor
een heerlijke oriëntatiedag.
– Wim Hoekx

4 en 5 punten voor Fik en Jen!
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VK Middenafstand
Eindelijk hertekend!
4 november 2018 – Gruitrode
Goud
Nancy Wenderickx
Daniëlle Nolens
Jeroen Hoekx
Luc Melis
Zilver
Greet Oeyen
Thomas van der Kleij
Gunther Deferme
Wim Hoekx
Georges Deferme
Brons
Maria Delarbre
Dries van der Kleij
De vorige wedstrijden op Gruitroderbos waren
frustrerende opgaves, een goede kaart in
sommige stukken, maar zo verkeerd in andere
zones. Dit keer was er duidelijk meer moeite
gedaan om tenminste de wedstrijdzone goed in
kaart te brengen. Het resultaat was dan ook een
wedstrijd om van te smullen. De veelvuldig
gemaakte fouten waren volledig op de eigen
rekening bij te schrijven.
Op een VK tellen enkel de lopers van Vlaamse

clubs mee voor het podium, zelfs al zijn dat
buitenlanders. Door die regel werd het volledige
podium bij de Heren Open ingevuld door
clubgenoten. Thomas en Dries van der Kleij
mochten uw dienaar flankeren.
Door het samenvoegen van reeksen in de
middenafstand was de buit aan medailles in de
andere reeksen net iets minder uitgebreid dan
gewoonlijk, maar toch konden 11 clubgenoten
zich op het podium plaatsen.
Nancy, Daniëlle en Luc wonnen hun reeks met
sprekend gemak. Greet was maar een kleine 2
minuten achter bij de Dames Open. Gunther
was er zelfs nog dichter bij met 42 seconden. En
wat dan te zeggen van Wim die er maar 34 te
kort kwam om te winnen en naar eigen zeggen
wel 10 minuten verloor tussen de duinen.
Georges moest dan weer wat meer prijs geven,
maar bleef de concurrentie-clubgenoten wel nog
ruim voor. Maria had een andere strategie,
maximaal genieten na een lange tocht (2.5km!)
naar de start, maar was toch nog ruim op tijd om
zelfs nog voor de prijsuitreiking naar huis te
gaan.
Kortom, een wedstrijd die reclame was voor de
sport.
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Organisatiehoekje
Wedstrijden in 2018!
9 nov 18

Avondaflossing
Marc Hermans

Holven
Parochiezaal Holven

22 nov 18

Militair
Luc Bouve

Zonhoven
GC Tentakel

25 nov 18

Regionale
Patrick Bleyen

Kattenbos-Zuid
FC Gelderhorsten

8 dec 18

VK Avond
Dries van der Kleij

Schrikkelberg
Sporthal Steenberg

27 dec 18

Sylvester
Heiderbos
Jeroen van der Kleij Recreatieoord Wilhelm Tell

Dat onze organisatiemolen de laatste weken op
volle toeren draait, hadden jullie al wel gemerkt
en er komt nog steeds geen einde aan. Op
vrijdag 9 nov 18 staan we in voor de
openingsaflossing (maar dit zal al wel voorbij
zijn wanneer dit clubblaadje verschijnt), de
eerste avondwedstrijd van dit winterseizoen.
Op donderdag 22 nov 18 bieden wij de nodige
bijstand voor de militaire wedstrijd van het
Provincie Commando Limburg. Als ik me niet
vergis heeft Fred Wellens zaliger deze wedstrijd
als eerste (met de hulp van Hamok) voor deze
eenheid ingericht. Uit respect voor Fred willen
we deze wedstrijd nog steeds een verder leven
laten leiden. Natuurlijk gaat dit op een weekdag
door en dus is het iets moeilijker om hulp te
vinden (voorlopen, de start doen, eventueel ook
posten zetten). Natuurlijk hopen we ook dat veel
Hamok-leden aan deze wedstrijd zullen
deelnemen, een beetje als eerbetoon aan Fred.
Voorinschrijven bij de respectievelijke eenheid
is gewenst.
3 dagen later is Patrick B. baanlegger van dienst
op de kaart van Kattenbos-Zuid. Dit is een
regionale wedstrijd waar iedereen dus
gemakkelijk een wedstrijd kan lopen.
Nnatuurlijk vragen we ook de nodige steun om
deze organisatie vlot te laten verlopen. Begin
december komt dan eindelijk het VK Avond aan
de beurt. Let op : in tegenstelling tot de andere

avondwedstrijden wordt dit kampioenschap op
zaterdag gelopen. Dit is een “ver van Limburg”
wedstrijd maar we hopen ook hier voldoende
clubleden te vinden om dit kampioenschap
(tevens BK voor enkele categorieën) tot een
goed einde te brengen.
Meer informatie over al deze wedstrijden vind
je terug op de VVO-website.
Nog een kleine oproep : op zaterdag 24 nov 18
wordt voor de Vlaamse ploeg de
selectiewedstrijd van het WSC Orienteering
2019 (scholenwereldkampioenschap) gelopen
op de kaart van Pijnven. Ons begeleidingsteam
(Bart Willems, Stef Thiels, Karl Keuppens en
ikzelf) is binnen alle Vlaamse clubs nog op zoek
naar hulp (voorlopen, start, aankomst, posten
ophalen, computer/helga) voor deze
selectiewedstrijd. Hier is er GEEN mogelijkheid
om zelf te lopen.
Nog vers van de pers : Voor onze
Sylvesterwedstrijd op 27 dec 18 is er eindelijk
ook zicht aan het einde van de tunnel. Het
recreatieoord Wilhelm Tell zal als
competitiecentrum fungeren voor de wedstrijd
op Heiderbos.
Iedereen die nu al weet waar hij/zij ergens wilt
meewerken, kan nu al zijn/haar naam
doormailen naar lucbouve56@gmail.com.
– Luc Bouve
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Startdag
orienteering.vlaanderen
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Kalender 2018
Dit is de VVO kalender voor de komende drie maanden, met wegaanduiding voor zover die bekend
is.
9 november 2018

hamok

Avondaflossing Holven
Inschrijven voor 28 oktober
Kruispunt N715 en Holvenstraat

11 november 2018

KOVZ

Wintercriterium Klompen-OL
Vanaf uitrit 29 op de N2 (randweg Eindhoven)

16 november 2018

Omega

Avond Genk-Sportcentrum

18 november 2018

KOL

Wintercriterium Keiheuvel
Vanaf rond punt 17e Esc Lichtvliegwezenlaan

22 november 2018

Militair

Zonhoven
Vanaf E314, afrit 30
Inschrijven voor 15 november

23 november 2018

Trol

Avond Hoge Mouw-Noord
Vanaf de N19, centrum van Kasterlee

25 november 2018

hamok

Wintercriterium Kattenbos-Zuid
Vanaf kruising N746 en Gelderhorsten

29 november 2018

Militair

Leopoldsburg
Vanaf baan Leopoldsburg-Hechtel
Inschrijven voor 26 november

30 november 2018

KOL

Avond Hoge Rielen
Volg pijlen Hoge Rielen vanaf centrum Lichtaart

2 december 2018

Omega

Sinterklaascross Kamp van Beverlo
Vanaf N73 (samenkomst niet waar het altijd is!)

8 december 2018

hamok

VK Nacht Moorsel
Vanaf kruispunt Moorselstraat en Streekstraat in Moorsel

9 december 2018

KOL

Wintercriterium De Beeltjes Westerlo

13 december 2018

Trol

Antwerp Orienteering Series Park Spoor Noord
Viséstraat 90, Antwerpen

16 december 2018

Trol

Herfstwisselbeker Kamp Grobbendonk
Vanaf De Zaatweg, Herentals
Inschrijven voor 9 december

22 december 2018

KOL

Indoor/outdoor Aflossing
Vanaf de verkeerslichten Oostham
Inschrijven voor 16 december

23 december 2018

Trol

Wintercriterium Witte Bergen

26 december 2018

Omega

Sylvester Saenhoeve
Vanaf kruispunt N78 en Herdersstraat in Maasmechelen
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27 december 2018

hamok

Sylvester Heiderbos
Vanaf kruispunt N730 (baan Opglabbeek - As) en Lietenstraat

28 december 2018

Borasca

Sylvester Kelchterhoef-West
Vanaf rond punt op baan Houthalen – Houthalen-Oost

29 december 2018

KOL

Sylvester Sonnis
Vanaf rond punt op baan Houthalen – Houthalen-Oost

30 december 2018

KOVZ

Sylvester Vlierden
Pastoriestraat 20, Vlierden

4 januari 2019

Trol

Avond Kesselse Heide

6 januari 2019

Omega

Wintercriterium Den IJzeren Paal

12 januari 2019

KOL

WOR De Hoge Rielen

13 januari 2019

KOL

Wintercriterium Staleyckerheide

18 januari 2019

KOL

Avond Witgoor

20 januari 2019

hamok

Wintercriterium Kepkensberg

27 januari 2019

Trol

Wintercriterium Mariënborg
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