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Voorwoord

Het laatste verlengde weekend in zicht en de
mogelijkheid om dit al oriënterend door te
brengen met een driedaagse aan de kust, meer
moet dat niet zijn. Nu nog wat droog weer en
zowel de organisatie als de lopers zullen dik
tevreden zijn. Ook Hamok is goed
vertegenwoordigd, doch een sterk
deelnemersveld in verschillende categorieën

word ons geboden, dus alleen de
beste/sterkste/slimste/rapste zullen het podium
halen. We kijken er alvast naar uit.
Doch even terugblikken op de voorbije maand
oktober. We startten met de nachtopeningsaflossing en daar was ik niet, maar wel
8 hamokploegen op een totaal van 22. Dat kan
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tellen. Alleen de oppergaai hadden we niet,
maar wel een tweede plaats en 5 ploegen bij de
eerste 10. Normaal komt er een verslag in de
knijptang hoe het verloop is geweest, misschien
had er meer in gezeten?
Het VK midden werd gehouden vlak na het
feest van Jos&Lea. Amber wilde zo graag al de
nationale titels halen dit jaar en het VK midden
zou de laatste zijn. Doch in den uitslag staat ze
niet. Het leven kan hard zijn. Wie wel fit was,
en op deze nieuwe kaart als kampioenen werden
gevierd zijn Jen bij de D masters C en Jeroen bij
de H Open. Ninthe had haar taak na 19,30
minuten volbracht. Top.
Dan trokken we met velen naar Drenthe. Een
aangename ontmoetingsplaats in Appelscha.
Een verre trip van een 270 km om twee dagen te
vertoeven met de Bosberg als nieuwe kaart. ’s
Anderendaags een duinengebied, genoemd “ de
kale duinen” met aankomst terug via de bosberg
naar dezelfde aankomstplaats in Appelscha.
Goed georganiseerd, goede kaarten, goede
baanleggingen, goede tegenstanders en dan
kunnen winnen. Kijk maar eens op zaterdag de
WRE wedstrijd met Greet O en Thomas H. op
het hoogste schavotje. Hamok boven en de
andere clubs jaloers.
Na de tocht door de kale duinen werden de
prijzen gegeven voor alle andere categorieën en
kon het zwoegen beloond worden. Als
winnaars/winnaressen, Greet O. bij de elite,
Elisabeth S. bij de D40 en Marijs bij de
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D50. ,bij de mannen Dirk D. bij de H55 en uw
voorzitter bij de H65. Met een zak vol friese
specialiteiten keerden we huiswaarts. Tot
volgend jaar op de Veluwe.
Wat staat er dan nog te gebeuren tot het einde
van dit jaar?
Een wedstrijd op Kolisbos met baanlegger
Thomas vdK, een nacht op de Galbergen met
Wim G. en de sylvester met Dirk D. Ten gepaste
tijd zal mijn vraag weer daar zijn om werkvolk
om deze wedstrijden in goede banen te leiden.
De wedstrijd op Kolisbos is tevens ook een
kampioenschap voor de NMBS.
De o-series blijven ook nog te gaan. De
eerstvolgende op Heeserbergen.
U hebt waarschijnlijk ook de mail zien passeren
om kledij te bestellen. Iedereen kan er gebruik
van maken. Bij verdere vragen went u tot het
duo Dries/Bart.
Met het jaareinde in zicht, moeten we stilaan
denken aan 2020 en het eerstvolgende wat daar
staat te gebeuren is het clubkampioenschap.
Stilaan moet onze Toon toch weten in welke
vorm hij het gaat gieten en natuurlijk waar gaat
het door? Deelnamelijsten stuur ik pas begin
december.
Denk er ook aan vanaf december gaan we met
SportIdents lopen. De club heeft er op voorraad.
Tot de volgende cross,
Uwe voorzitter.
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Inschrijvingen
In november is er weinig te melden van het
voorinschrijvingsfront. Er is zelfs op sommige
zondagen weinig te melden van het
organisatiefront… heel wat zondagen zonder
wedstrijd..de kerken zullen weer vollopen,
biljartclubs vinden nieuwe leden, oriënteurs
gaan vissen of kaarten, iedereen weer op tijd
thuis voor het zondags middagmaal.

Gelukkig zijn er nog zekerheden en is er nog
steeds de Sylvester om naar uit te kijken. Check
de site al maar eens..klassieke maar mooie
kaarten, bekwame baanleggers, gezellige CC’s,
winterse wedstrijden…reden genoeg om in te
schrijven! Meer gedetailleerde info in ons
volgend nummer!
– Bart Mellebeek

Overlijden
Op 18 oktober is de moeder van stichtend lid
Vic Vanderstraeten, Mathilde Gaethofs,

overleden. Zij werd 94 jaren oud. Wij wensen
Vic veel goede moed.

Jos Thys
Lang leve de liefde!!!
Jos Thys is een held en een voorbeeld voor ons allen ! Waarom vraagt u zich af? Welnu…hij bewijst
dat het mogelijk is om bijna geen enkele wedstrijd over te slaan, om bijna elke vakantie in het
buitenland te gaan oriënteren, om na elke wedstrijd aan de toog te blijven plakken, om talloze
wedstrijden en clubfeesten te organiseren, om zich in het bestuur te engageren…en dat alles toch te
combineren met een goed huwelijk!
Vorige maand vierden Jos en Lea hun gouden bruiloft…een ideale gelegenheid dachten wij om even
te peilen naar het poëtisch talent van Hamok, als eerbetoon aan het gouden paar. Hieronder leest u
de vrucht van deze gezamelijke dichterlijke arbeid.
Groots waren zijn pisteprestaties,
Van Lea kwamen toch de echte creaties.
Kroop jarenlang met veel bravoure in de pen
van de knijptang, en rijmen doet hij nog steeds
speelsgewijs
Ons aller Jos THYS
Jos wordt altijd gesteund door zijn vrouwke,
maar op de achtergrond
Hij beseft het waarschijnlijk niet maar zij is de
liefste van het westelijk halfrond
Zij komt nooit link uit de hoek en heeft een hart
van PEPERKOEK
T’ is een open boek en zij heet Lea …
VANDEBROEK

Onze mannelijke jubilaris was in een vorig
leven een ambitieuze en fanatieke atleet
110 meter horden, 400 m horden, 800 meter –
tegenstrevers in angstzweet
Top 10 in België, ooit zelfs deelnemer aan de
beruchte 20 km van PARIJS
Na een duik in de nacht schitterde hij toch onder
den ijzeren Toren, proficiat aan JOS …THIJS
Onze vrouwelijke jubilaris was in haar vorig
leven een leuke kinderjuf
Lachende kindertjes, begeesterd aandacht
vragend, geen gebluf
Kinderen opvoeden op niveau, de beste juf van
de groep
Hiep hiep hoera voor Lea… VANDEBROEK
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Vele jaren was hij redacteur van onze geliefde
Knijptang
Als schrijver van menig sportverslag ging hij
zijn gang
De man gekend als De Knijper, in en uit het bos
U weet over wie het gaat, het is … THIJS JOS
50 jaar is hij intussen met Lea getrouwd
35 jaar heeft hij mee aan hamok gebouwd
Met die club is hij regelmatig weer op reis
Lea moet hem dikwijls missen, dat is … JOS
THIJS
Elke kaalkop heeft zo zijn charme
En je moet die vooral goed verwarmen
Den deze is zo glad als een blok ijs
De trotse eigenaar is … JOS THIJS
Sommige mensen krijgen alles gezegd met
woorden
Elke gevoelige snaar raken ze met de juiste
akkoorden
Deze man maakt al jaren bij veel lezers iets los
De Shakespeare van hamok, dat is … THIJS
JOS
Binnen en buitenlandse wedstrijden, hij heeft
nog zoveel in gedachten.
Zou hij wel, zou hij niet, soms laat hij ons lang
wachten.
Maar Lea brengt hij niet van de wijs,
Haar toffe knijper, Jos Thijs.
Zweden, Finland, Denemarken of korter bij, zou
ik het erop wagen?
Beter toch even aan Lea vragen.
Volgend jaar naar de kerstman op reis.
Lea weet ge het al van Jos Thijs.
Ga je bij een aflossing samen naar de meet
Dan ben je met hem nog niet gereed.
Met zijn ellebogen werkt hij zich los
Het is de rappe Thijs Jos
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Hij werd gespot van Spanje tot in Noorwegen
Men komt deze grijsaard in gans Europa tegen.
Wie is toch die dolende gazelle in het bos?
Het is ons aller Thijs JOS.
Stilaan gaat zijn tempo en het zicht achteruit
Niet alleen de conditie maar ook de trofeeënbuit
Maar de opvolging loopt al door het bos
Het zijn de kleinkinderen van THYS JOS
Schrijven in het clubblad doet hij met plezier
Inspiratie doet hij op met enkele glaasjes bier
Niemand brengt hem echter van de wijs
De enige echte knijper is JOS THYS
Hij is de Peetvader van ons bestuur
Ook op de federatie legt men hem niet in de luur
Reglementen en financiën laat hij niet los
Een rots in de branding, onze THYS JOS
Ook al zijn de benen soms wat minder
Aan de toog voelt hij nooit hinder
Na een flater is hij daar soms de klos
Maar er is altijd een uitleg van Thys Jos
Hij woont onder aan de terril
Nee, het is dus niet Henri van Briel
Ooit is het voor hem prijs
De Schreeuw wacht op den Thys
Parkeren doet hij aan de deur,
ook al heeft het daar geen frisse geur.
Hij is sluwer dan een vos
we spreken hier over Thys Jos
Van der Kleij schrijft hij altijd fout
Wordt hij dan toch ooit oud?
Z'n haren zijn volkomen grijs
Het is niemand anders dan Jos Thys
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's Avonds had hij altijd lol.
Menig knijptang schreef hij vol
Uiteindelijk liet hij het los
Kranig werk van onze Jos
Wie loop daar volle bak?
Met zijn knalrode klak.
Is het een militante sos
Nee, 't is enkel maar Thys Jos
Is het een vogel?
Is het een vliegtuig?
Nee, wie vliegt daar door het bos?
Het is niemand anders dan onze mega-jos.
Onder alias "De knijper" vult hij onze
clubbladen.
Zijn schrijfsels, hoogst intellectueel, met
moeilijke zinnen overladen.
Vriend, zeker vijand, uitgebreid beschreven en
de klos.
"Wellicht hebben ze het weer niet begrepen"
denkt Thys Jos.
Hij is een groot liefhebber van de Nederlandse
taal.
Verfransing vindt hij hoogst banaal.
Amber trouwde echter een Renard en niet een
Vos.
Gelukkig kneep de knijper een oogje toe, onze
Thys Jos.
na de wedstrijd gebogen over kaart en
tussentijdenpapier
druk gesticulerend discussiëren bij een frisse
pint bier
dan de gebruikelijke kwinkslag van de oude vos
niemand krijgt Vic zo snel weer kalm als Jos
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Oriëntatie, De dans van het verlangen
De zang van de passie
Edel-wijs godenspijs
Moksgewijs is de eerste prijs
Voor Lea en …….
Na elke cross aan den toog ook steeds paraat
Na 5 leffes, duvels, trappisten of pinten ook veel
meer praat
50 jaar gevuld met lopen, fietsen en feesten er
op los
We klinken weer op Lea en JOS
Een valentijnsclubfeest lang geleden met
verbluffende liefdesdichten
Het was rijmen en dichten zonder uw gat op te
lichten
Natte grachten, droge grachten, diepe sleuven,
gladde velden, natte plekken, inlopers met
welvingen, zeker een tint of vijftig grijs
Het was een topavond van feestregisseur Jos
THYS
Elke HAMOK'er ziet al jarenlang elke maand
reikhalzend uit naar de nieuwste uitgave vol met
menige heroïsche anekdotes en prozaïsche
verhalen.
De knijptang is telkens een meesterwerkje van
vloeiende volzinnen, droge humor en ooit ook
een foto met bier in de hand van die exvoorzitter uit Balen.
Sommige leden overwegen zelfs om, indien
nodig desnoods postuum, de schrijver ervan te
nomineren voor de Literatuur Nobelprijs.
Als Bob Dylan ooit goed genoeg werd
bevonden voor deze grootste eer, waarom dan
ook niet onze knijper Jos Thys ?!
Hij schrijft elke maand de knijptang vol,
Voor dit papier betalen vele bomen de tol.
Ondertussen al een heel bos
Geveld door door onze eigen Thys,...
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Wie suist daar gezwind tussen de bomen?
Als een bronstige stier niet in te tomen.
Maar hij maakt een fout en is de klos,
En eindig na Vic, het is Thys,...
Een oude meester maar niet zoals Michelangelo,
Zijn woordkunst is dan ook picobello.
Hij kan als de beste rijmen,
En dat zeg ik niet om te slijmen.
Voor taalvaardigheid de 1e prijs,
Voor de enige echte Jos,...
Je ziet het alleen nog aan zijn haar,
Maar hij was de 5e Beatle, echt waar!
Nog steeds vult hij zalen met damesgekrijs,
Nog altijd sexy, Jos,...
Nu even focus op de bruid
Zij deelt tenslotte de lakens uit
50 jaar met Jos, hoe hou je dat uit?
Hij heeft waarschijnlijk een dikke fl... huid!
Al 5 decennia Jos zijn ega,
Proficiat Vandebroek, ...
Hij vloert al eens een clubgenoot
Met een stevige elleboogstoot.
Doch hiervan geen zweem van bewijs
Volgens onze engel Jos ... Thijs
Hij vliegt al eens met zijn MTB door het bos
En is nadien altijd total-loss
Een waardige opvolger van Sven Nijs
De enige echte prins van het veld Jos ...Thijs
Jaarlijks presenteer hij het sportoverzicht
En al is hij niet meer zo snel als een
bliksemschicht
Voor ons blijft hij nog altijd de koning van het
bos
Onze jeugdige belofte Thijs ... Jos
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De jaren beginnen stilaan vat te krijgen op de
eloquente knijper telkens hij zich in het bos
waagt met kaart en kompas.
Vervlogen zijn de tijden waarin hij zich
moeiteloos een weg baande dwars door hoge
bramen en dicht struikgewas.
Amechtig en met een verbeten grimas op het
gelaat werkt hij tegenwoordig zijn omloopje af,
met onder de rode pet zijn golvend grijze
haardos.
En als je tijdens een training in het buitenland in
de buurt van een post een dampend bruin hoopje
aantreft weet je direct : het was weer de Jos !
In zijn gloriejaren draaide hij met soepele tred
ontelbare rondjes van 400 meter.
Trainen samen met zijn maatje Guido Ceunen
maakte beiden alleen maar beter.
Op latere leeftijd verlegden beide kampioenen
hun activiteit van de tartanpiste naar het bos.
Elke oriënteur weet al lang dat we het nu
hebben over de bekende knijper Thys Jos.
Op stap met een atleet in Riga,
zonder zijn teerbeminde LEA
op een haar miste hij een mooie prijs,
het was natuurlijk .. Jos Thys
De meeste wedstrijden van trol.
Interesseren Jos gene rotten hol.
Ergens niet geheel onwijs.
Want, hij loopt er gewoonlijk gene platte prijs.
Er stond veel werk in de tuin te gebeuren.
Lea wou dus bij haar man gaan zeuren.
Die laatste bleek echter op reis.
Gaan oriënteren in ’t buitenland, onze Jos Thys
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MTB-O Groot Ham
Start to MTB
6 oktober 2019 – Ham
Zondag 6 oktober 13h59, Ham. Van onder tot
boven onder de modder sta ik euforisch in het
CC. Mijn allereerste MTB-O is super geslaagd
en op mijn briefje staat ok!
Maar laten we de tijd een paar uur terugspoelen
want de tocht was lang en vooral vol
onverwachte hindernissen.
Omdat mijn enkel met zijn scheurtjes in de
ligamenten sinds de clubaflossing in Vielsalm
het regelmatig laat afweten, ben ik deze zomer
meer en meer beginnen te MTB-en. Buiten de
obligatoire rit naar de bakker heeft fietsen me
nooit zoveel kunnen boeien als lopen. Maar
stap voor stap is de liefde voor mijn “rode fiets
met dikke banden” gegroeid. Een MTB-O vlak
bij huis stond dus met stip aangeduid in de
agenda.
Zonder veel kennis van zaken schrijf ik me in
voor omloop 1: 23,8 km. Terwijl ik me naar
mijn MTB begeef, vraag ik me af hoeveel km
dat in het echt gaat worden. Och ja, ik moet
gewoon langs alle posten rijden en dan zien we
wel. Johan, de baanlegger, geeft me nog snel
een paar instructies rond het plooien van de
kaart. Aan de start kom ik ook nog te weten dat
alle posten langs de weg staan en dat de dikte
van de paden de berijdbaarheid aangeeft. Klinkt
allemaal erg logisch.
Gewapend met deze schat aan informatie schiet
ik weg naar post 1. Op het eerste kruispunt na
200 meter sta ik alweer stil: de kaart ligt netjes
op een plaatje op mijn stuur maar met al die
regen en een dubbele plastieken bescherming
zie ik niet zo veel. Daar moet ik nog een
methode voor verzinnen. Als ik na 3 minuten
post 1 vind, krijg ik een onbeschrijflijk gevoel
van groot succes. Niets is zo leuk als rijden
naar de plaats waar je de post verwacht en die
post staat er dan ook nog echt!
Met wat horten en stoten vind ik ook de
volgende posten maar dan kom ik in de

problemen. Post 5 ligt aan een wirwar van
kleine wegen. In het midden van de rode cirkel
zal de rood-witte balise wel staan maar zonder
postenomschrijving en 1/15.000 als schaal is het
verre van evident. Met wat geluk leg ik mijn
emit in de houder. Bij de volgende posten
herhaalt zich het zoeken. Hmm … tot ik plots
een minuscuul rood puntje opmerk in het
midden van de cirkel. Het gaat toch niet waar
zijn dat de baanlegger mijn probleem op
voorhand goed had ingeschat en de exacte
positie telkens met dit kleine rode puntje heeft
aangeduid. Ik test het uit bij de volgende post
en mijn theorie klopt gewoon. Waaw, dat maakt
het spelletje weer wat eenvoudiger.
Ik rijg de ene balise na de andere aan elkaar.
Zelfs post 9, diep verscholen in het bos, vind ik
vlot. Vol enthousiasme en aangemoedigd door
een handvol wandelaars stuif ik naar post 10. Ik
kan MTB-en, ik kan oriënteren, ik ben van
HAMOK, ik kan alles … ik weet niet meer waar
ik ben. De derde rechts na de
hoogspanningsleiding. De tel ben ik allang
kwijt en wat kabels boven een bos zie je soms
amper al lopende, zwijg stil op een MTB in de
regen en modder. Samen met mijn vriend “op
goed geluk” sla ik rechtsaf. Oei, dat loopt hier
dood behalve een klein paadje. De richting lijkt
me goed maar dit paadje staat totaal niet op de
kaart. Ik zou kunnen doorsteken en een stukje
lopen dwars door het bos. Zou zoiets eigenlijk
wel mogen bij MTB-O en levert het tijdswinst
op? Dan maar terugkeren op mijn stappen en
verder het grote pad volgen. Na nog een paar
schijnbewegingen naar rechts, kom ik ineens op
bekend terrein: de grote asfaltweg waar ik een
paar benen geleden op gereden heb. Dat wordt
vele kilometers omrijden. In mijn hoogste
versnelling omcirkel ik de halve kaart. Ik
beperk het verlies tot 8 minuten en sta weer met
beide voeten op de grond. Dit is eigenlijk meer
een Start to MTB-O.
Ondertussen begint het harder te regenen, mijn
8
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mond smaakt naar echte Hamse modder. Het
valt me op dat ik sinds post 3 niemand meer ben
tegengekomen. Door de aanhoudende regen
worden de paadjes een modderbrij. Ik ben echt
moederziel alleen in het bos. Door telkens een
stukje route van buiten te leren, begint het
oriënteren beter en beter te lukken. Ik voel me
dichter en dichter komen tot hetgeen me zo
aantrekt in de oriëntatiesport: je plan trekken in
een mottig bos of ’s nachts op een eindeloze
heidevlakte terwijl je weet dat er aan het einde
een hartverwarmend CC wacht.
Ik ben ondertussen al dik twee uur bezig! Ik ga
er helemaal voor en het interesseert me totaal
niet of ik nu eerste of laatste ben. Dit is gewoon
geweldig!
Als ik om 13h59 in het CC binnenkom, word ik
hartelijk verwelkomt door het HAMOK-team.
“Als ik nu NCL heb, dan doe ik gewoon alle
posten opnieuw” maar er staat een duidelijke
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OK op mijn briefje. Vlak na het printen van
mijn resultaat wordt de hele PC-infrastructuur
afgebroken, staan de uitslagen online en vertrekt
een leger postenophalers het bos in. Ik had me
ook opgegeven voor deze laatste taak maar onze
secretaris overtuigt me om gewoon in het CC te
blijven. Een kleine lavabo met helder stromend
water en vooral de laatste eclair van Ann doen
wonderen. Ik fiets daarna nog een half uurtje
naar huis en verpulver enkele PRs op
welbekende Strava-segmenten.
Heel veel dank aan Johan, de baanlegger, en aan
alle andere mensen die dit weer georganiseerd
hebben. We waren misschien maar met 50
deelnemers maar er was er alleszins eentje die
de oriëntatie cross van het jaar heeft
meegemaakt.
Geweldig en tot volgende keer!
– Filip Kennis
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Avondaflossing De Kluis
Verlies…
18 oktober 2019 – Sint-Joris-Weert
1. Trol 1
Desmond Franssen
Rune De Clercq
Jeremy Genar

5’37
6’42
5’09

29:15
54:05
1:21:27

(3)
(2)
(1)

2. hamok 2
Dries van der Kleij
Greet Oeyen
Jeroen Hoekx

5’50
6’26
5’36

29:12
53:38
1:22:49

(5)
(1)
(2)

4. hamok 1
Siegfried Bakelants
Bart Mellebeek
Thomas van der Kleij

6’18
7’59
5’35

32:50
1:01:37
1:31:16

(9)
(7)
(4)

7. hamok 4
Sam Deferm
Lucien Bosmans
Ronny Timmers

6’11
12’37
8’02

32:14
1:18:58
2:00:48

(8)
(10)
(7)

8. hamok 6
Filip Kennis
Patrick Bleyen
Dieter Sels

7’36
10’16
9’12

39:36
1:17:37
2:05:28

(12)
(9)
(8)

9. hamok 5
Stefaan Schutjes
Dominique Schutjes
Elisabeth Schutjes

9’09
10’36
7’52

47:39
1:26:53
2:07:50

(17)
(12)
(9)

13. hamok 8
Koen Meynen
An Verberne
Pascal Mylle

7’37
15’38
9’40

40:24
1:38:17
2:27:38

(13)
(15)
(13)

– hamok 7
Klaas Mellebeek
Kristof Wolles
Jean-Claude Jimenez

NCL
12’31
9’22

– hamok 3
Toon Melis
Jorn Kennis
Wannes Hendrickx

5’31
6’48
NCL

29:19
54:32

(4)
(3)

10

DE KNIJPTANG
Met 24 lopers, oftewel 8 ploegen aan de start
was hamok zelfs in het verre Sint-Joris-Weert de
club met de meeste deelnemers aan de
avondaflossing. Alle aanwezige nachtraven
zullen kunnen beamen dat deze aflossing een
zeer gezellige en spannende wedstrijd was. Het
was een continu in de verte zien van
nachlampen, inschatten of dat de kopgroep was,
want die lampen gingen snel, zien wie er eerste
aan de kaartwissel kwam en wie er dan weer als
eerste de aankomstslang in mocht op het kleine
domein van De Kluis.

November 2019
Het moet gezegd dat hamok in de perfecte
uitgangspositie zat om eindelijk nog eens de
avondaflossing te winnen. Dries had zijn deel
gedaan om een volgende embleem op zijn pakje
te kunnen naaien. Greet had meer dan haar deel
gedaan door resoluut naar de kop te lopen. Het
was uw dienaar die het dan mocht afmaken,
maar eenvoudigweg de wetten van de oriëntatie
tegen kwam: je mag dan fysiek de beste zijn en
keer op keer weglopen van de concurrentie, als
je fouten blijft maken, dan lukt het niet. Zo
simpel is het.

OV Kampioenschap Middle
De dag nadien…
20 oktober 2019 – Meerle
Goud
Jen Vanreusel (D. Masters C)
Jeroen Hoekx (H. Open)
Ninthe Wolles (D. Pupillen B)
Zilver
Fin Mylle (D. Pupillen)
Maria Delarbre (D. Masters D)
André Aerts (H. Masters C)
Brons
Jil Mylle (D. Beloften)
Jorn Kennis (H. Beloften)
Ronny Timmers (H. Masters A)
Vic Vanderstraeten (H. Masters D)
Minder hamokkers verschenen aan de start van
het Vlaams kampioenschap op de
middenafstand dan dat de delegatie groot was
twee dagen eerder op de avondaflossing. In
combinatie met het sowieso beperkte
deelnemersaantal zet dat toch aan tot nadenken
over de zin of onzin van dit soort
kampioenschappen.
Trol liet dat echter niet aan het hart komen. Een
nieuwe kaart is altijd een zeldzaamheid. Als die
nieuwe kaart dan ook nog eens echt plezant is
met technische zones en goed doorloopbaar bos
afgewisseld met wat heidestukken, dan gaat een
mens daar later graag nog eens naartoe.

Ondanks die magere opkomst, waren er toch
een negental officiële medailles die rond een
hamoknek gehangen werden.
Jen Vanreusel mocht bij de Dames Masters C
niet verder dan 2700m in vogelvlucht lopen. Dat
was net zo ver als naar de start en terug. Zij
deed dat sneller dan eender wie anders, toch
voor het stuk met tijdsregistratie.
Ook uw dienaar mocht op het hoogste schavotje
plaatsnemen. Dat de rollen met Jeremy Genar
omgekeerd waren, was een magere troost voor
de wanprestatie van ‘s vrijdags.
Bij de niet-officiëlen, was er ook een eerste
plaats voor Ninthe Wolles. Zij deed dus
ruimschoots beter dan papa Kristof of buurman
Pascal die allebei NCL achter hun naam kregen.
Pascal kreeg daarin ook les van de dochters,
waarbij Fin en Jil zelfs op het imaginaire
podium mochten klimmen.
Dat André, Ronny en Vic niet wonnen, was
logisch. Zij stonden tot in de vroege uurtjes op
de dansvloer bij de ondervoorzitter z’n gouden
bruiloft. Dat Maria het sowieso niet om te
winnen doet, dat weten wij ook. Dat Jorn dan
weer niet won, mag vreemd klinken, maar dat is
dat eigenlijk niet, want de lezer hoort te weten
dat op dit soort kampioenschappen de
jeugdreeksen per 4 jaar samen lopen. Op die
leeftijd is dat nog een goed excuus.
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Organisatiehoekje
Wedstrijden in 2019!
We zitten in de laatste rechte lijn van het jaar
met enkel nog twee Bosland Orienteering Series
( BOS) en drie wedstrijdorganisaties voor de
boeg. Intussen zijn alle competitiecentra voor

dit jaar definitief vastgelegd en kunnen onze
baanleggers aan de slag. We zullen zoals altijd
tijdig een mail versturen met een oproep voor
medewerkers.

2019
24 nov 19

Regionale
Kolisbos
Thomas van der Kleij FC Herkol (?)

29 nov 19

Avond
Wim Geerts

Galbergen
FC Red Star (?)

28 dec 19

Sylvester
Dirk Deijgers

Opglabbeek
Sentower Park (?)

Ondertussen hebben we ook al een zicht op de
Hamok kalender 2020 die vooral in het teken
staat van onze 3 Daagse van Vlaanderen tijdens
het weekend van 15 augustus. Voor deze
meerdaagse heeft onze organisatie al contacten
gelegd met enkele baanleggers. Ook voor het
BK Fiets-O is er al een kandidaat gevonden. Nu
moeten de andere wedstrijden nog ingevuld
worden. Ben je geïnteresseerd om de

baanlegging voor één van deze wedstrijden te
doen, laat dit dan zo snel mogelijk weten via
lucbouve56@gmail.com. We zouden graag
tegen begin december een volledig overzicht
van de wedstrijden 2020 hebben. De
baanleggers met (ov) achter hun naam zijn al
gevraagd maar hebben nog niet toegezegd. Je
mag je dus ook hiervoor kandidaat stellen.
– Luc Bouve

2020
4 jan 20

Clubkampioenschap Arenbergpark
Toon Melis

19 jan 20

Regionale
Gerhees/Wolputten
Klaas Mellebeek (OV)

2/9 feb 20

Regionale
Luc Bouve (OV)

Genemeer

7 feb 20

Avond

Kolenspoor

29 mar 20

Aflossing

Galbergen

13 apr 20

Regionale

Baeckelandt
Visclub Patria

22 apr 20

Lenteloop

Slagveld

17 mei 20

Regionale

Holven

14 jun 20

Regionale

Kwaadmechelen
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24 jun 20

Lenteloop

Balendijk

12 jul 20

City-O

Oud-Waterschei

14 aug 20

3DvV
via bestuur

De Gorten

15 aug 20

3DvV
via bestuur

De Grooten Hof

16 aug 20

3DvV
via bestuur

De Winner

10 okt 20

BK Fiets-O
Wim Geerts

Lommel

22 nov 20

Herfstwisselbeker

Hamont

4 dec 20

Avond

Heidehuizen

20 dec 20

Regionale

Kepkensberg

29 dec 20

Sylvester

Heeserbergen

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

16 november 2019

Trol

Wintercriterium Hooggoed Aalter
Vanaf kruispunt N37 en Biezemveldstraat

21 november 2019

Militair

Provinciecommando Limburg Kelchterhoef-Oost
CC Tentakel, Kneuterweg 2, Zonhoven
Inschrijven voor 18 november

23 november 2019

Trol

Gent Orienteering Series Meersen Noordwest
Sporthal Driebeek Gentbrugge

24 november 2019

hamok

Wintercriterium Kolisbos
Vanaf centrum Kaulille

29 november 2019

hamok

Avond-O Galbergen
Vanaf N18 Mol-Dessel in Achterbos
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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
Vanaf rond punt 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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