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Vintage O 
de Stompert 4/9
Zijpendaal 11/9

NK Relay 18/9NK 
Middle distance 25/9

‘De Zwikker Saga’
=5 daagse van Uslar=

=5 daagse Beierse woud=
=3 daagse van de Kempen=

O op de fiets,
de voorzitter schijt bagger 

en sluit af.
ArgusPOST 4/2022 op 15/12

        In dit nummer:

de

De hete zomer van ’22, als tegenhanger van de 
hel van ’63. Beiden meegemaakt. Geen boeren-
zoon, dus lekker binnen gezeten en naar de 
Beatles geluisterd. Het was zo heet dat de 
chocolade voor van Loon eronder bezweek. Dat 
wordt dus fluiten voor Roland. Het minste wat ik 
kan doen is weer iets nieuws bedenken waar hij 
zijn tanden in kan zetten. Ondertussen kan 
Roland wat plannetjes verzinnen waarmee een 
1e plaats op de aankomende 2 daagse op de 
Veluwe binnen bereik komt, als opstap voor een 
overwinning met de kerst. Toi,toi,toi, Roland. In 
België liepen we beiden wat averij op. Een 
wespensteek in de erogene zone onder de arm 
van Katinka en een fig.steek in de hartstreek bij 
het verspelen van een mogelijke 2e plek in H75, 
met als positieve bijwerking dat we de 
prijsuitreiking konden overslaan. Alles bij elkaar 
voldoende aanleiding om onze reeds eerder 
gedane inschrijving aan de 2 daagse op de 
Veluwe maar af te ronden met een betaling. 
Helaas een dag te laat om in aanmerking te 
komen voor het ‘lage’ tarief.’ Even op de tanden 
bijten en aan de bult krabben. Een steek onder 
water is soms pijnlijker dan die van een wesp. 
Soms. Je voelt dan ook alleen maar wat je zelf 
zou voelen. Het opstarten van dit nummer kwam 
maar langzaam op gang. Gelukkig is het 
vooruitzicht op copy net zo zonnig als de dagen 
waaraan we nu ontsnapt zijn waarbij je je dan wel 
moet realiseren dat aan het verlangen naar een 
koude douche een andere betekenis gegeven 
moet worden dan gebruikelijk is. Gezeten in de 
schaduw met de nodige flessen water binnen 
handbereik verzorgde Anne Heikoop het 
voorprogramma en reisden we de hele wereld 
over. We maakten lijstjes van sportvrienden cq. 
tegenstanders die uit beeld waren geraakt en 
verdeelden deze in subgroepen als ‘leeft niet 
meer’, ‘hartproblemen’, ‘knieproblemen’ en 
‘kweenie’. Deelnemen mag dan niet hetzelfde zijn 
als meedoen, maar maak je daar geen probleem 
van dan heb je één probleem minder en blijft een 
olympische gevoel haalbaar.
Houdbaar tot in het harnas………………..Later.

Olga Zwikker op weg naar een 3e plaats bij D45
tijdens de 3 daagse van de Kempen
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Aanvankelijk plannen we een weekje naar ons vertrouwde adres in de Vahler Strasse om verslag te 
kunnen doen van deze 5 daagse. We denken er zelfs aan ook twee dagen te gaan lopen. Zondag is er 
een, voor het klassement meetellende, stadsOL in de oude stad, maar dat is onze vrachtwagenvrije 
reisdag.  Alle dagen tellen mee voor het eindklassement. Een formule waarover regelmatig wordt 
gedebatteerd. Bij een 5 daagse heb ik wel begrip voor een niet meetellende dag. Bij een 3 daagse 
tellen uiteraard alle drie de dagen. We besluiten er na de OLweek nog een week aan vast te plakken 
om ook wat fietstochten te kunnen maken en nu ook eens een dagje naar Göttingen te gaan, naast 
traditioneel bezoek aan het Natuurpark. Zit je in de flow van het evenement dan blijft er allengs weinig 
energie over voor andere leuke dingen. Herstellen en voorbereiding voor de volgende dag staan 
immers op de eerste plek. Gebruikelijke gedachte bij thuiskomst: ”Volgende keer moeten we daar eens 
heen gaan zonder wedstrijd”. Europa ligt in de broodrooster wanneer we op de tweede dag al 2,5 km 
en 150 hoogtemeters hebben afgelegd voordat we aan de start staan voor de Open Medium omloop 
van 4,3 km en 130 hoogtemeters, tevens de omloop voor D-16/50 en H60. Tussen stoffig gemaaid 
graan en vlasvelden door lopen we richting bos waar de schaduw lokt. De bijbehorende verkoeling 
verdwijnt snel wanneer het lichaam de inspanning krijgt te verwerken die bij het overwinnen van 
hoogtemeters hoort. Thuis ligt mijn Olmo 5 l rugzakje, onwetend van de make-over die het te wachten 
staat en zijn verbroedering met de camelbags, tussen ander outdoor materiaal in ruste. 
Ondergroei en dood hout bepalen mijn loopsnelheid. Wat zou ik dat graag gezegd hebben. Eerder zijn 
het gezond verstand en fysieke beperkingen die de dienst uitmaken. Desondanks vind ik dat ik goede 
vorderingen maak, maar bij post 12 denk ik dat ik al bij 13 ben en zwalk voor 14 op kompas door de 
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troep naar de verharde weg om links van de finish uit te komen. Ik denk nu dat ik alleen nog even naar 
14 moet om mijn route te volbrengen. De aap komt pas uit de mouw nadat ik gefinisht ben. Er komt in 
de uitslag dus mp achter mijn naam te staan. Kon iets dergelijks mij voorheen nog wel eens dwars 
zitten, niet nu. Wel nog even die 2,5 km terug wandelen voor een broodje worst. Mijn voeten dachten er 
het hunne van. Achteraf bekeken was het deze dag waarop de hitte bezit van ons had genomen.
De 4e dag dachten we aan een rondje lopen en wat foto’s maken. Zoals gebruikelijk kwam het er niet 
van. Het is het een of het ander. Het paadje NO-ZW lokte ons in de val. Letterlijk en figuurlijk.
Bij een poging door te steken naar het verharde pad grepen bramenstengels mij bij de enkels waardoor 
ik met de camera in de rechterhand, en een door kaart en kompas onbruikbare linker, mijn elleboog 
voor ‘opvang’ moest gebruiken. We keken om ons heen voor materiaal om bloedingen te stelpen 
Hooghouden en afdrukken wordt door fotografen echter vaak toegepast. Het bloed zou wel uit het petje 
gewassen kunnen worden. Onze planning moest aangepast worden. We vonden een Hochsitz bij post 

13 waar we het Owild massaal aan ons voorbij zagen trekken en hen, zich veelal onbespied wanend, 
op de korrel konden nemen. Wat zou het geweldig geweest zijn wanneer het flink geregend zou 
hebben. Nu waren ons slechts enige spetters gegund. De laatste dag kon er echt gejaagd worden. Met 
of zonder hond zo bleek. (Altijd even vooraf informeren of honden op het parcours zijn toegestaan.) De 

uiteindelijke winnaars in H21 haalden de formule onderuit door gezamenlijk te lopen en te finishen. 
Hiermee benadrukten ze wel het karakter van deze 5 daagse: Gebruiksvriendelijk en gezellig, hetgeen 
ook in de bijvangst tot uiting kwam. Wie oriënteerde er al shoppend ooit in een supermarkt terwijl het 
buiten 35º was en binnen de airco op springen stond? Ook de foto O in Uslar was een schot in de roos. 
En mocht je je echt willen uitsloven dan kon dat ook nog al was het niet verstandig. Ik leerde dat er bij 
SI air ook een ‘oortje’ blijkt te horen. Om te horen of hij gepiept heeft. Logisch toch want met zo’n watje 
in je oor hoor je helemaal niets. In eerste instantie dacht ik aan de onmisbaarheid van ‘my favourite 
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playlist’ , eerder dan aan gelijktijdig studeren en sporten. Wel even een dingetje die SI air. Je wint 
duidelijk tijd op d’aloude SI. Het lijkt me dat SI air verplichte kost is voor Osprinters met ambities. Eef 
heeft er vast een. Hoe houdt je anders je tegenstanders bij wanneer jij precies moet mikken om dat 
gaatje te vullen terwijl de (tegenst)ander van je weg of langs je heen vliegt. Wel x19 hè bij een beetje 

Sprint. Bij de 3daagse van de Kempen had men SI air gedeactiveerd. We zagen er vele bekenden. Aan 
het einde van deze ArgusPOST hebben zij hún ervaringen neergepend. Altijd leuk om te lezen wat je 
hebt gemist. 

De hitte meldde zich ook op de afspraak op het militair domein in Leopoldsburg
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Wat Maria allemaal heeft moeten meemaken in haar leven is natuurlijk geen sinecure. In België geven 
ze er een dag verlof voor om daar eens goed over na te denken. Op 15 augustus, moederdag voor 
uitverkoren Antwerpse moeders, stuurden de Kempenaren ons de loopgraven in. Opdat we maar zullen 
onthouden wie we daar het meeste pijn mee doen. Ik had er naar uitgezien en juist daarom 
ingeschreven. Dit keer verloor ik onderweg mijn hoofd en vroeg me, eindelijk bij 7, af of ik al bij 6 was 
geweest. Dan beter nog eens langs 6. Daar ging mijn mooie plek op de ranglijst. Niks Zwarte weg Oost, 
Waterloo! Katinka had niets te klagen ondanks haar bezorgde gezicht bij de uitslagen. Zo manipuleer je 
de werkelijkheid. 3 dagen had ze foutloos gelopen. "Nu aan de snelheid werken", zei Linda, die 
voorlopig niets te vrezen heeft. De deelnemer die tussen de finishposten op de fiets in het bos 
verdween deed me denken aan films waarin de zee als metafoor voor ‘einde oefening’ wordt gebruikt.  
Perfect passend ook bij de surrealistische dagen rond Leopoldsburg: De hitte, B&B Cire, Het 
Smulpaleis, het IJsparadijs en de wederopstanding van het loopgevoel.
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Katinka viert uitbundig de terugkeer van haar heiland. 
foto: William Mitchell
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Business as usual: de Stompert 4/9
Je kunt lang stil blijven staan bij buitenlandse avonturen en je zelfs verliezen in de wereld van Peter 
Stuivesandt, maar wat is het fijn om dit najaar weer zo goed als wekelijks te kunnen oriënteren in eigen 
land. Prestigieuze wedstrijden worden voorafgegaan door noodzakelijke warming up en sociale 
cohesie, al dan niet cluboverstijgend.  Nooit weg wanneer het NK Estafette, op zich een generale voor 
de Interclub in november, op de loer ligt. De Stompert staat bekend om zijn beperkte oppervlakte, maar 
met behulp van wat vlinders en een kaartwissel kreeg Niels Peter Foppen ons toch zo ver dat we de 
kleuren groen, geel en vooral rood van elkaars gezichten konden aflezen, voor zover het licht al niet 
helemaal was uitgegaan. Zelf komt bij mij het trauma van het onzichtbare prikkeldraad steeds weer uit 
de schuilkelder. Ik liep er indertijd in volle snelheid tegenaan, sloeg er, ter hoogte van mijn navel, over 
de kop en moest enige tijd uittrekken om mij uit het prikkeldraad te bevrijden. Bloedverdunners 
gebruikte ik toen gelukkig nog niet. Ook nu liep ik, dit keer in figuurlijke zin, weer tegen het prikkeldraad 
aan, terwijl Katinka mij dwong het betreffende hek op de kaart aan te wijzen. Zelf had ze niet meer dan 
een draad op de grond zien liggen. 
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Waarom ik van 2-3 de rode lijn volgde, en daardoor het prikkeldraad opzocht, is me een raadsel, zoals 
veel een raadsel bleek bij het analyseren van de gelopen route. Een raadsel waarom ik bijvoorbeeld 
mijn stappen niet telde. 
Een raadsel waarom ik het hekwerkje bij 7 niet gezien heb (zowel op de kaart als in het terrein) Dat ik 
geen paadjes zag waar ze zouden moeten zijn is verklaarbaar op een kaart van 2015 die, na revisie, 
zeker geschikt zou zijn voor een NK MD en wat mij betreft mag Niels Peter de banen leggen.
Dicky Mooy verzuchtte, waarschijnlijk overweldigd door de hoeveelheid paars op de kaart, de warmte 
en de te overwinnen takkenzooi, op weg naar 3: “Ik weet niet of ik deze route helemaal ga afmaken”. 
Een gemoedstoestand die velen met haar zullen hebben gedeeld. 

Zijpendaal, 11 sept.

Wanneer er op de aankondiging 
ook een route 3 km/technisch 
had gestaan hadden we wellicht 
daar de voorkeur aan gegeven. 
Bij zijn terugkeer in het bos moet 
Frans Vos ook zoiets hebben 
gedacht. Met zijn dochter als 
guiding en guardian angel 
breiden ze hier een passende 
mouw aan, waarvoor ze werden 
beloond met een NCL in de 
uitslag. De aantrekkingskracht 
van een uitslag kan op vele 
manieren verklaard worden. 
Uiteindelijk komt het erop neer 
dat je er niet meer op voorkomt. 
Ultiem schrikbeeld. Niet meer 
gezien worden. We laten het 
somberen even achter ons en 
zien een blauwe lucht, voelen 
een aangename temperatuur en 
wat belangrijker is: we zijn bezig 
met iets wat we leuk vinden: ons 
in te spannen en moe te 
worden. De gelukshormonen 
vliegen ons door het hoofd en zo 
smaakt een zondag op z’n best.
Minpuntjes zijn er ook wel. Zoals 
hondenstront van je schoenen 
verwijderen en om Hansje 
Brinker schreeuwende 
doorbraken in gehavende huid. 
Allemaal nog afwasbaar en 
oplosbaar. En route werden we 
nog wel verrast
door wat je ‘onvolkomenheden’ 
zou kunnen noemen. Zowel over 
de kaart als de geplaatste 
posten kon het nodige gezegd 
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worden. Het is te hopen dat er na afloop van een wedstrijd een evaluatie plaatsvindt waar we beter van 
kunnen worden. Alleen al de aanwezigheid van een accommodatie, die bij een NK Estafette en de 
Interclub verplicht zou moeten zijn, maakt dit gebied bij uitstek geschikt voor het NK Estafette 2023. En 
dan graag niet zo kort op de zomervakantie. Laat eerst onze leden maar weer even aan elkaar ruiken 
alvorens ze bij elkaar in een team te stoppen.
Al vaker verspilde ik woorden omtrent een ‘morele plicht’ om als Arguslid klaar te staan om de rest van 
Nederland te verslaan. Mezelf aanmelden voor een estafetteploeg doe ik echter met gêne, wetend dat 
mijn bijdrage eerder afbreuk doet aan het resultaat dan een bijdrage levert aan winst, maar we hebben 
beter in huis. Ik neem aan dat iedereen die een bijdrage had kunnen leveren een gegronde reden heeft 
om het af te laten weten, maar het voelt toch niet lekker wanneer de voorzitter, die op Zijpendaal toch 
zijn vorm toonde, niet staat opgesteld. Net zoiets zoals de schooldirecteur die na de zomervakantie zijn 
staf weet te melden dat hij nu maar lekker 14 dagen op vakantie gaat. (rustiger en goedkoper, helaas 
bleven de wachttijden net zo lang als de energieprijzen hoog) We zouden moeten leren breien om de 
devaluatie in onze samenleving het hoofd te bieden, om te beginnen binnen een vereniging. Misschien 
moeten we de ARGUSDAG als plaksel gebruiken om een NK Estafette op volle sterkte te krijgen. Afijn 
we hebben nóg een kans: de Interclub, dan kunnen we ook meer individueel uit de voeten. Eerst maar 
eens kijken hoe het aanwezige materieel het er in Havelte vanaf brengt.

NK Estafette, Havelte Oost, 18 september 2022, HOC’93

Na een oververhitte zomer was het even wennen aan de koudste 18e september sinds jaren. De 
bakken water die de lopers aan de Dam tot Damloop over zich heen kregen bleven ons bespaard, maar 
met ‘ongezellig nat’ zal ik niet ver naast de beleving van veel deelnemers zitten. Dat ongezellige 
verschool zich meestal onder paraplu’s, wat nog maar eens een pleidooi mag zijn om een 
accommodatie als voorwaarde te stellen bij ‘gezelligheidswedstrijden’ zoals Interclub en NK Estafette. 
Na een duidelijke uitleg over een overbodig, onduidelijk klein driehoekje (mijn hoofd zocht in de 
wedstrijd van 7-8 de snelste route, maar werd afgeleid door de rode lijn vanaf het kleine driehoekje 
waardoor ik automatisch een mindere keuze voorgeschoteld kreeg. Een noviteit vonden sommigen. 
300m lagen er tussen startlijn en startdriehoek. Genoeg meters om je benen te vinden.Te veel meters 
om er achter te komen dat je ze niet ging vinden. Opvallend was dat er geen teams gediskwalificeerd 
werden. Diskwalificatie is altijd de dikke krent in de estafettepap van de tegenstander. 
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Als onderdeel van een team mag je het niet af laten weten en ‘leveren’ zoals Louis dat noemt. Zo had 
het allemaal best wat spannender kunnen zijn, niet alleen omdat er door sommigen niet geleverd werd, 
maar zeker ook wanneer er wat meer teams hadden ingeschreven. In potentie moet het allemaal beter 
kunnen. Olifant had slechts twee teams op de been weten te brengen, alsof het een bedreigde 
diersoort was. Alle pijlen gericht op de winst, maar al bij voorbaat kansloos voor de Silvacup waar je 
met drie teams dient te finishen. Na 2 afstanden ging KOVZ 2 met ruim 7 minuten voorsprong op 
HOC’93 en Olifant op kop. Een ontketende Richard Wols gaf als derde loper de doorslag en besliste 
voor HOC’93 het kampioenschap. Olifant 2e. Met Roland van Loon als derde loper in hun team zou 
KOVZ 2  Olifant ook zijn voorgebleven. Zou de slotloper uit MINOR 3 voor MINOR 1 hebben gelopen 
dan hadden ze nog een aardig woordje mee gesproken. Zou, zou, zou. Zo moeilijk is het dus een team 

samen te stellen waardoor je meedoet voor de prijzen. Maar er moet dan wel geleverd worden. Volgend 
jaar dus maar op Zijpendaal, lekker snel parcours met een finishlijn omdat de wedstrijd daar beslist 
hoort te worden. Lieke van Opstal nam namens KOVZ  de SilvaCup in ontvangst en daarmee 
verscheen ook weer de lach terug op haar gezicht. De marge met HOC'93 was nipt, slechts 7 minuten. 
Argus werd 3e!, de marge was iets ruimer…Anderhalf uur.
foto’s op http://foto.witschaap.nl/nkestafette2022
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NK Middle Distance, 25 september 2022, Soesterberg, Olifant

Er waren wel een paar puntjes waarover gemopperd kon worden, maar dat is niet meer toegestaan 
naar het schijnt. Wanneer ik zou overdrijven zou ik geschreven hebben dat de taliban langs is geweest 
wat overigens minder gevolgen heeft dan wanneer je tienerdochters niet onder controle hebt. Zolang ze 
maar doorrijden. Dat de wedstrijd doorgang kon vinden was al een wonder op zich en een applausje 
waard, zo stelde Anne Heikoop voorafgaande aan de prijsuitreiking. Vlot volgde een applausje, zo ook 
voor baanlegster Dunja van der Riet. Wanneer de kaart beter en beter leesbaar was geweest waren er 
ongetwijfeld wat minder positief bedoelde suggesties geweest als alternatief voor gemopper. We 
oefenden wat hoe je ‘op een leuke manier’ mopperen waardoor de lach weer terugkwam. Een paar 
kilometer verderop (wij doen de evaluatie altijd tijdens de terugreis wanneer de stress van het 
wedstrijdresultaat  vervangen is door de stress van de snelweg en het aankomende parkeerprobleem. 
De hele wijk ligt open en nu moet iedereen zijn dromedaris elders laten grazen.) zien we in dat de 
‘leuke manier’ meer schade zou kunnen aanrichten aangezien we niet allemaal dezelfde definitie  
hebben van humor. Dat de startdriehoek verdween in de overvloed aan symbolen als een vliegtuig in 
de Bermudadriehoek zal voor menigeen een onzeker moment zijn geweest, maar al snel daalde het 
besef dat je toch linksom moest, al gaven de doorkijkjes vanaf de weg de nog te starten lopers inzicht 
in de keuze van hun voorgangers zodat het concept ‘voorstart’ met een theoretische invulling werd 
opgescheept. De zachtere kleur van cijfers, verbindingslijnen en cirkels die volgens nieuwe IOF lijnen 
gebruikt zouden moeten worden was geen bijdrage aan een leesbare kaart, daarmee de algemene 
richtlijn van ‘goed leesbaar’ ondermijnend. Helaas zullen de kampioenen weer snel aan de bak moeten 
om hun titels te verdedigen. Al in januari wordt het NK Middle Distance 2023 gehouden op het 
Kootwijkerzand. Ook daar wordt het moeilijker om activiteiten te organiseren, mede dank zij de wolf. 
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Argus organiseert deze wedstrijd en heeft Kristine al de nodige inspanning verricht om de CREW 
compleet te krijgen. Wellicht kunnen er tussen de pannenkoeken door tijdens de Argusdag nog wat 
zaken worden gedaan. Met elkaar een goede wedstrijd neerzetten is net zo bevredigend als met elkaar 
een goede estafette lopen. Overigens vind ik dat er heel wat Argusleden met het crewvirus besmet zijn.
Ik pleit ervoor om de NOLB eens stappen te laten ondernemen om de IOF regelgeving aan te passen 
aan het niveau waarop in Nederland georiënteerd wordt. Kom niet aanzetten met onze gastarbeiders 
die het internationaal ‘zo goed’ doen en dat we vooral hen moeten faciliteren. Maak meer routes zodat 
je grotere intervals kunt toepassen tussen de starttijden. (en niet iedereen, zoals nu ook weer, in route 4 
moet starten) Foto’s zijn te zien op  http://foto.witschaap.nl/nkmd22
Arguskampioenen moeten natuurlijk in de ArgusPOST. Van Valerie Hubert, niet meer aanwezig tijdens 
de prijsuitreiking. (of er stond net iemand tussen fotograaf en prijswinnaars) plukten we een foto uit het 
archief. GEFELICITEERD allemaal.

 

Klara Sumberova is sinds kort neergestreken in het Argusnest. WELKOM Klara. Dat het nest zich mag 
openbaren als een warm bad. Ongetwijfeld wilt u meer over haar weten dan dat. Tijd om de rubriek Ons 
kent Ons weer te reanimeren. Heb je even een momentje tijdens de Argusdag Klara? Afgezien van de 
kampioenen werden er zo hier en daar nog wat tweede en derde plaatsen behaald door Argusmensen. 
Ik vergeleek de uitslag met die van het NK Estafette en kon me niet onttrekken aan de gedachte dat we 
het ‘beter hadden kunnen doen’ en dan niet alleen Argus. Onze frontman Sonny Wessels moest helaas 
zijn wedstrijd met een enkelblessure afbreken. Een herkansing bij het NK lang half november moet 
haalbaar zijn. Top5 zou al verdienstelijk zijn. Richard Wols (HOC’93) moest na zijn winnende race bij 
het NK Estafette dit keer, met 7 seconden nipt, Remco Hereijgers (Olifant) voor zich dulden. 
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Manon Mensink D 45              Christa Zwikker D75      Kees Geers H75        Valerie Hubert D-12
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Bij de dames was het Lieke van Opstal die op het hoogste trapje op het erepodium mocht plaatsnemen, 
aan haar linkerzijde geflankeerd door ‘onze’ Machteld van der Hoeven. (Volgende keer naar de foto-
graaf kijken Machteld.)

Vanuit fotografisch oogpunt zie ik overigens liever andere winnaars. ( Quizvraag 1….Hoezo?)

De Zwikker Saga
Een zomer vol oriënteren – (stukjes en foto’s van Olga, Elin en Christa)

Het lijkt een soort inhaalslag, misschien was het dat ook wel, een gevoel van eindelijk weer volop 
kunnen oriënteren. Deze zomer waren we in Uslar, in Bodenmais in Bayern en in Leopolsburg, in totaal 
13 dagen OL-en. Bij alle wedstrijden waren we: Olga, Elin, Dirk en Christa, een wedstrijd minder was 
Marit, en nog iets minder Henk en Julian. 

Olga: 

Vandaag, zaterdag 16 juli, ga ik met Marit en Elin op weg naar Uslar. Dirk en Christa zijn ook al 
onderweg. De reis verloopt voorspoedig tot in Beverungen. Ineens is er een omleiding (later begrepen 
we vanwege werkzaamheden aan een brug over de Weser). Ik dacht zelf een omleiding gevonden te 
hebben, je bent immers een oriënteerder of niet, maar daar stond ook ineens een bord op de weg dat 
deze doodliep. Een stukje terug konden we wel de weg volgen en met een half uur vertraging kwamen 
we aan bij het wedstrijdcentrum. Christa en Dirk waren er ook net en op een sportveld tussen de huizen 
konden we onze tenten opzetten. Voor eten en drinken kun je hier ook terecht, de catering wordt 
verzorgd door de plaatselijke bevolking, en je kunt voor de volgende dag ook broodjes bestellen. 
Ouderwets gezellig! Dag 1 van de 5-daagse is een sprint in het centrum van Uslar, op zondag, zodat 
we konden parkeren op het parkeerterrein van de Rewe. De laatste post stond op de hoek van de Aldi. 
De route was niet heel moeilijk, Dirk, Marit en Elin eindigden als 2e, Christa als 3e en ik als 6e. Daarna 
terug naar de camping om te douchen, dacht ik. Ik struikelde over een scheerlijn en stapte op een 
haring met als gevolg een diepe snee onder mijn voet. Het bloedde flink en met een pleister was het 
niet op te lossen. Naar de organisatie gehupt en die moest, om een afspraak te krijgen, eerst 112 
bellen. Er kwam een ziekenauto met zwaailicht, ze wilden me eerst meenemen. Voor een snee in mijn 
voet vond ik dat toch wel wat overdreven. Gelukkig vonden ze dat zelf ook. Ik werd nog wel even 
ingeladen in de ambu waar ze mijn voet goed verbonden. Daarna met Dirk naar het ziekenhuis. 
Ondertussen met thuis een kopie van de zorgpas geregeld en me aangemeld in het ziekenhuis. 
Vervolgens 2,5 uur gewacht voor 2 hechtingen. Deze moesten 12 dagen blijven zitten, dus mijn 5-
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daagse was helaas voorbij. De mensen van het dorp regelden krukken voor de komende dagen. Ik heb 
nu tijd om te lezen en een ander mag dag 2 schrijven. 

Christa:

Dat ben ik dus. Ik doe er maar gelijk dag 3 en 4 bij. Dag 2 en 3 werden gelopen in de bossen aan de 
westkant van het CC/de camping, dag 4 en 5 aan de oost/noordoostkant. Vanaf de camping zagen we 
lopers op weg naar de start, 2,3 – 3 km en 150/180 meter klimmen. Dus maar vroeg weg en water mee, 
want het was erg warm. Start en finish waren bij elkaar, de organisatie had ook gezorgd voor voldoende 
water. Post 1 lag aan het pad, naar post 2 wilde ik vanaf het kruispunt gelijk het bos in, maar dat was 
niet handig, terug dus, een fout begin. Eerst een stukje het pad af en dan op kompas naar post 2. Voor 
die post kwam ik Marit tegen, “weet je waar je bent, oma”, even samen overlegd en verder. De hele 
route ging best aardig, dus ik was benieuwd wat mijn concurrenten hadden gedaan. Immers ik had er 
gisteren twee voor me. Lieve (Geens) was meer dan 8 minuten sneller dan ik! , maar mijn Deense 
concurrente was ik voorgebleven. Marit had prima gelopen, was 2e en stond in totaal na twee dagen 
zelfs 1e, Elin had moeite om de hoogtelijnen te begrijpen. Maar ze zou snel leren! Dirk had ook moeite 
met de kaart en werd 4e. Katinka en Kees hebben ook gelopen maar ik vond ze niet in de uitslagen. Ze 
hebben alle dagen wel weer prachtige foto’s gemaakt. Kaart dag 2: Sollingturm Süd

Op dag 3 zou het 34 graden worden. Dezelfde steile heuvel op als gisteren naar de start, vooral rustig 
aandoen en vooraf veel drinken. De route had wat meer hoogtemeters en ik heb een paar domme 
foutjes gemaakt (achteraf zijn ze altijd dom), daardoor teveel hoogtemeters gelopen. We hadden er 
vandaag allemaal wat meer moeite mee, maar Dirk en ik toch nog 2e (achter de Deense maar 6 
minuten voor Lieve!) , Marit liep wat minder vandaag en Elin begint er in te komen. Bij de finish turfde 
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iemand wie over de finish was gekomen, een extra controle ter plaatse 
in verband met de hitte, omdat uitlezen beneden bij het 
wedstrijdcentrum was. ’s Middags was er nog een indoor OL in het 
plaatselijke

Gymnasium, een gebouw van 4 verdiepingen. Elin had nog puf en ging 
er met Lieve heen, wij  anderen bleven liever lui bij de tent. Hierna was 
een rustdag, ’s morgens met Marit op de fiets naar Uslar om de ijssalon 
te testen en ’s middags heerlijk gezwommen in een vlakbij ontdekt 
meertje. 

Dag 4 en 5 waren dus richting oost, iets minder ver lopen naar de start 
en iets minder bergop. Je kon op mijn route wat meer gebruik maken 
van de paden, niet ontevreden over de loop, maar wel weer langzamer 
dan Lieve. Dirk was voor het eerst sneller dan Vic, Marit had een off-day 
en Elin stond na 4 dagen 4e op bijna een half uur van nummer 3. Maar 
bij OL moet je nooit opgeven, een 5-daagse duurt 5 dagen. Over dag 5 vertelt ze zelf. Maar eerst 
hadden we ’s middags nog een scoreloop in de supermarkt Rewe, een geweldige ervaring. 

Elin:

Vandaag was de laatste dag. Dus dat betekende dat het tijd was voor de jachtstart. Ik had er superveel 
zin in, maar was toch zenuwachtig. Het was weer een klim naar de start, maar niet zo erg als dag 2 en 
3. Toen we er waren, kwam eventjes later ook Domi, een vriendin van mij. Dat maakte me al minder 
zenuwachtig en toen het tijd was, liep ze mee naar de start. Ik werd opgesteld en toen ik mocht gaan, 
was ik al gelijk in de kaart. Het lopen ging goed, maar wel zwaar. Daarom was het een groot voordeel 
dat ik langs het drankdingetje kwam onderweg naar post 5. Je had goede oriëntatiepunten, zodat je 
zeker kon weten waar je was. Naar mijn een na laatste post kwam ik op een groot pad, dat ook nog 
eens naar beneden ging – heerlijk hardlopen. Ik had mijn laatste post ook snel gevonden en ik kon 

gelijk door naar de eindsprint. Een paar seconden nadat ik binnen was, 
zag ik Domi ook binnenkomen. Samen nog even gewacht op haar ouders, 
maar daarna liepen we weer samen terug naar de camping. Daar zat 
iedereen in groepjes gezellig met elkaar te eten. We gingen de tenten 
afbouwen en even later was de prijsuitreiking. Tot onze verbazing stond ik 
op het podium, omdat er vandaag 
twee loopsters waren gestopt, omdat 
ze het niet konden vinden. Uiteindelijk 
werd ik in mijn categorie 2e, oma 
Christa 3e, opa Dirk 2e en Marit 3e. 
Mama Olga is helaas niet geklasseerd 
door een ongeluk met haar voet, waar 
twee hechtingen in moesten doordat 
ze een grote snee had door een 
tentharing. Maar al met al was het 
super leuk, gezellig en uitdagend. 

Onze prijzen: Dirk een zak houtskool, Elin een zak aardappels, 
Marit en Christa 6 flesjes drank met en zonder alcohol. Je kon dus 
het best maar 3e worden. 
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Christa:

Dirk en ik namen na Uslar een week rust, Olga haalde eerst Henk en hondje Binky op om een weekje 
vakantie te vieren in de buurt van Graz. Hoogtepunt van de reis was een bezoek aan de Red Bull Ring. 
Vanuit Oostenrijk kwamen ze naar ons gehuurde huisje in de buurt van Bodenmais. 

Voor het eerst sinds jaren was er weer een 5-daagse in deze buurt, in Bayern tegen de grens van 
Tsjechië. Ik heb begrepen dat vanaf nu deze wedstrijd, de Bavarian Forest 5 Days, elk jaar gehouden 
zal worden, om het toerisme in deze streek te stimuleren. Het is een gebied die het moeten hebben van 
de wintersport en dat wordt met de warme winters van de laatste jaren steeds problematischer. De 
Bavarian Forest 5 Days wordt georganiseerd door een speciaal daarvoor opgerichte BV. Dat verklaart 
misschien het vrij hoge inschrijfgeld en het ontbreken van iets voor de allerkleinsten. 

Dag 1 was  misschien nog mijn beste loop, hoewel ik twee knoepers van fouten gemaakt heb. Naar 
post 1 leek het simpel maar het was mij totaal onduidelijk waar ik het bos in moest, ging dus te vroeg, 
liep te ver door, maar vond hem nog redelijk snel. Naar post 2 kompas uitgezet en op de beekjes en de 
hoogtelijnen gelet. Als je de kaart ziet, lijkt dat simpel, maar er waren veel meer beekjes en het volgen 
van hoogtelijnen is nooit mijn sterkste punt geweest. Ik liep teveel naar links, zag verderop veel mensen 
bij een post, liet me verleiden daar heen te gaan en kwam uit bij post 215, had niet eens in de gaten dat 
het mijn post 6 was, maar uiteindelijk kwam ik toch bij post 2. Had ik maar mijn kompas gevolgd! Het 
doet me denken aan een Zweedse oriënteringsloper, die lang geleden tegen me zei: ”ik volg alleen mijn 
kompas, die heeft altijd gelijk”. Naar post 3 ging redelijk, het groen kon ik lang niet altijd van de kaart 
naar het bos vertalen, maar wat was de zekerste weg naar post 4? Langs de brandgang naar het grote 
pad, een stukje naar rechts op het pad en dan een van de brandgangen richting noord. Buiten het 
groen dan op hoogte blijven tot de post. Ik kwam bij de boomstronken en dacht dat ik er al was. Gek 
genoeg zag ik op de kaart niet dat er voor de post ook nog boomstronken waren waar ik dus nu was. 
Weer een stuk voor niets naar boven. Na post 4 ging het redelijk goed, eindtijd over 2,8 km was 77.50. 
Dirk liep dezelfde route in 68.17. Olga kon in dit terrein het best uit de voeten (ook met haar zere teen), 
Elin kon wat meer langs de paden lopen, minder moeilijk dan in Uslar en Marit was deze dag zo lang 
onderweg dat de laatste posten al waren opgehaald. Maar niet getreurd: van de 5 dagen werd het 
slechtste resultaat weggestreept. Sonny en Iris waren er ook, Sonny liep de H21E, maar kwam in 
tijdnood, omdat Iris ook nog moest lopen en iemand op Tess moest passen. Iris liep dezelfde route als 
Marit. kaart dag 1: Rote Höhe

Dag 2 was gelukkig een stadssprint in Viehsalm, veel hoogtemeters en een ontzettend lange trap. Het 
was vooral heel gezellig na afloop op het grote plein met allerlei eet- en drinktentjes. Dirk liep naar een 
mooie 6e plaats maar 1.50 van de winnaar, Elin werd 5e slechts 10 sec. van nummer 3. We hebben 
gemerkt hoeveel het op een sprint uitmaakt of je een gewone SI hebt of een SI Air. 

Het wedstrijdcentrum op dag 3 was op een mooie locatie boven op een heuvel. We werden er met 
kleine busjes heengebracht. Dirk startte 6 minuten voor mij. Onaangenaam verrast was ik toen ik hem 
op weg naar mijn eerste post tegenkwam, eigenlijk op de terugweg en van plan op te geven. We 
besloten samen verder te lopen. Post 1 vonden we samen meteen maar naar post 2 ging het mis. We 
hebben er meer dan 17 minuten over gedaan en waren daarmee de langzaamste van alle deelnemers 
op deze route. De snelste in mijn categorie deed er 2.38 over, de snelste in Dirks categorie zelfs maar 
1.50. Jammer, want de andere posten gingen redelijk goed. Alle Argusleden zijn op tijd binnengekomen, 
de een wat meer tevreden dan de ander. We hebben  allemaal een SI Air gekocht, Dirk kreeg een roze 
(zijn lievelingskleur) voor zijn verjaardag!

De routes van dag 4 waren kort en steil, soms heel steil, maar iedereen was ruim binnen het uur binnen 
en geëindigd ongeveer in het midden van het klassement. Bijzonder was hier dat er aan de finish 
flesjes water waren (voor het eerst, ondanks de hitte) en bijzonder was ook de terugweg naar het 
wedstrijdcentrum. Het pad liep langs een riviertje met mooie kleine watervalletjes en klom maar liefst 
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180 meter. Als je al niet moe was van de wedstrijd … Marit en Elin namen de oppas van Tess over, 
zodat Iris eerder kon starten. Dat was geen straf, voor alle drie de dametje.

De laatste dag, gelukkig, want het waren zware dagen geweest. De eerste post ging alweer fout, ik liet 
me afleiden door een open stuk dat niet als zodanig ingetekend was. Daarna alles vlot gevonden, tot 
post 8. Dat was een heel eind, geen paden en door groen bos,  ik dacht te weten waar ik op de kaart 
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was. Uiteindelijk ben ik er waarschijnlijk niet zover langs gelopen, kwam op een pad  te ver weg, maar 
kon van daaruit de post goed aanlopen. Het eind was weer hevig  bergop. Na 5 zware dagen zat ik er 
behoorlijk doorheen. Dirk liep heel goed, 6e in 35.12 (ik deed over dezelfde route 67,49). Elin en Olga 
liepen vandaag ook goed. Het resulteerde allemaal in de volgende einduitslag (nadat dus de slechtste 
dag eruit was gehaald):

H21E - 23 Sonny (31 deelnemers)..        H75   - 10 Dirk (19)                Open middle - 15 Iris (30)
D14   - 10 Elin (16)                                  D16   -  9 Marit (18)                 D70   - 10 Christa (17)

3 daagse van de Kempen – 13-15 augustus
Tot slot nog naar België, voor de 3 daagse in Leopoldburg. Natuurlijk om te lopen, maar toch vooral ook 
voor de gezelligheid. Dirk en ik hadden een kleine camping gevonden in Luijksgestel, Olga en familie 
waren in Hechtel op een camping. Het wedstrijdcentrum was alle dagen op hetzelfde terrein. Drie 
mooie kaarten, goed gelegde banen, vooral de laatste dag in de loopgraven was spannend. 

Elin werd de eerste dag helaas gediskwalificeerd, waardoor er geen uitslag meer mogelijk was, hoe 
goed ze verder ook liep. Olga liep vooral de tweede en de derde dag goed, wat haar een derde plaats 
in het eindklassement opleverde (8 deelnemers), ook Julian werd derde bij de H14, hoewel hij de 
eerste dag lang wegbleef. Maar het ging elke dag beter! Katinka werd vierde (12 deelnemers), net 
zoals Dirk, die geen enkele dag foutloos heeft gelopen, maar in elk geval niet, zoals velen wel deden, 
een post heeft overgeslagen. Kees werd in dezelfde categorie H75 zesde, vooral door een mislukte 
derde dag. Henk liep twee dagen de SD, niet onverdienstelijk en ikzelf heb twee dagen gewandeld en 
de derde dag (lekker) gelopen, waardoor ik ook 6e werd.  

Op naar de OL- wedstrijden in Nederland! 

Mijn eerste mountainbike O (tekst en foto’s Werner Halter)
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Al jaren hoor ik enthousiaste verhalen van Bart over mountainbike 
oriënteren. Bart is een fervent fietser en heeft deze wedstrijdvorm al 
meerdere keren uitgetest, ondermeer bij een Arguswedstrijd in Enschede 
en bij de O-Ringen in Zweden. Het principe is simpel: oriënteren met een 
fiets. Je blijft alleen op de paden en je gebruikt een speciale 
mountainbike O kaart. Daarop worden diverse soorten stippellijnen 
gebruikt om de begaanbaarheid van onverharde wegen aan te geven. De 
kaart kun je op je stuur bevestigen via een speciale, draaibare 
kaartenhouder, o.a. verkrijgbaar bij de Decathlon. Na alle enthousiaste 
verhalen van Bart, besloot ik ook een keer me te doen.

De wedstrijd was nabij het Belgische Geraardsbergen. Deze plaats is 
vooral bekend om de Muur: de steile kasseienklim uit de Ronde van 
Vlaanderen. Verder staat er in Geraardsbergen het oudste standbeeld 
van Manneken Pis. De andere in Brussel is echter een stuk bekender.
We hoefden bij deze mountainbike O gelukkig noch de Muur op te 
fietsen, noch Manneken Pis te ontwijken, maar er waren voldoende 
andere uitdagingen. Ten eerste regende het de hele dag pijpenstelen. 
Volgens Bart noemen ze dat wolvenweer in België. Vlak voor de start 

keken diverse deelnemers wanhopig op Buienradar. Het mocht echter niet baten: de wedstrijd zou een 
grote natte bende worden met veel modder en paden die in kolkende beekjes waren veranderd.

De wedstrijd van 30 km lengte begon bij een recreatieplas, die bedoeld is om mensen te vermaken bij 
zonnig weer, maar er nu een beetje droevig bij lag. De eerste posten waren weggestopt langs 
kronkelige houtsnipperpaadjes ronddom de plas. Daarna bereikte we het dorpje Grimminge via 
asfaltwegen. Na post 7 begon echter het feest en volgden de blubberpaadjes elkaar snel op. 
Ondertussen moesten we drie keer de Bosberg (een andere beruchte col uit wielerklassiekers) vanaf 
verschillende kanten beklimmen. Andere obstakels waren geparkeerde auto's waarover je fiets moest 
tillen, sloten, brandnetels en zigzaghekjes. Het dieptepunt was een smal modderpad langs een 
prikkeldraad hek: het was te smal om naast je fiets te lopen, maar fietsen kon ook niet want dan zou je 
bij elke beweging van je stuur tegen het prikkeldraad kieperen. Bij post 19 was er ook prikkeldraad, 
maar was het pad zo breed, dat je er geen last van had. Het was alleen een beetje dom dat ik bij het 
punchen mijn voorband tegen het prikkeldraad drukte en bijna lek reed. Het ging gelukkig net goed, 
maar het scheelde een millimeter. Een positieve noot is dat alle mountainbikers, die ik onderweg 
tegenkwam een grote glimlach op hun gezicht hadden. Het was namelijk vooral een hele leuke 
fietstocht.

De routekeuzes waren 
overigens niet moeilijk, ondanks 
dat de baanlegger een aantal 
blokkades had ingetekend op de 
kaart. Het moeilijkste gedeelte 
was eigenlijk het enorme 
parkeerterrein bij de finish. Van 
diverse deelnemers had ik 
gehoord dat ze het erg 
onoverzichtelijk vonden: bij 
aankomst met hun auto hadden 
ze meerdere 
verkeersovertredingen 
(spookrijden, over voetpaden rijden, geen richting aangeven, etc.) moeten maken om op de goede plek 
te komen. De baanlegger had op en rond dit parkeerterrein nog vier posten verstopt. Hierdoor werd het 
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in het zicht van de finish toch nog lastig oriënteren. Na 141 minuten fietsen, wist ik echter de finish te 
bereiken en kon ik mezelf in het plaatselijke restaurant verwennen met een broodje Smos en een Fristi. 
Het was een mooi avontuur. Zeker voor herhaling vatbaar.

O, ja, daarna was het nog niet afgelopen. De mountainbike O maakte onderdeel uit van het 
zogenaamde Geraardsbergen Weekend. In de 24 uur nadat ik klaar was met fietsen, waren er nog drie 
oriëntatielopen, die ik met mijn vermoeide fietsbenen kon doen. Eerst was er een kriskras sprint in en 
rond een park in zuidwestelijke deel van Geraardsbergen. Daarna was er een down hill sprint (startend 
bovenaan de Muur) en tenslotte een scoreloop van een uur. Op Helga kun je zien hoe Bart en ik het 
ervan af hebben gebracht.

Tot slot Werner als voorzitter: 
(inclusief quizvraag 2: Welk dier molde deze 
postzak)
Na een lange warme zomer is de drukke oriëntatieloopherfst 
weer begonnen, waarin we volop kunnen meedoen aan 
klassieke OL’s in het bos. Ook bij Argus hebben we een goede 
start gemaakt. Eind augustus hebben Manon, Kristine en Marco 
een clinic georganiseerd voor 19 personen van Loopgroep 
Arnhemia. Zij hebben een route over de paden gelopen op 
Landgoed Warnsborn bij Arnhem op een geïmproviseerde, 
nieuwe kaart. Ze vonden het erg leuk en een drietal lopers heeft 
daarna ook de 5 km-route gedaan bij de oriëntatieloop in 
Zijpendaal. We hopen vaker Arnhemia-lopers bij oriëntatielopen 
te mogen ontmoeten.
 Op 11 september hebben we onze wedstrijd gehad op Zijpendaal, waarbij we weer 
prettig samengewerkt hebben met buurtvereniging Craneveer. Martin heeft hierbij 
zijn debuut gemaakt als baanlegger, waarbij het werd gecoacht door Dirk. De kaart 
van Zijpendaal is klein maar fijn en leent zich niet voor hele lange afstanden. Om gevorderde lopers 
toch een extra uitdaging te geven in dit glooiende, open bos, legde Martin ook een 6 km-route op een 
kaart waarop de bospaden waren weggelaten. Hierop kregen we positieve reacties. Sommige 
beginners hadden ook voor deze ingewikkelde variant gekozen en konden daardoor lekker lang van 
hun wedstrijd genieten.
 
Op 18 september heeft een aantal van ons goed zijn best gedaan bij het NK Relay in Havelte, ondanks 
de stromende regen. Argus is als derde geëindigd.
 
Sinds het uitkomen van de vorige Arguspost hebben wij weer een nieuw lid mogen verwelkomen. Haar 
naam is Klara Sumberova. We hebben begrepen dat ze reeds in Tsjechië kennis heeft gemaakt met 
oriënteren. Ze heeft inmiddels al meerdere wedstrijden gelopen als Arguslid en ze heeft al een goede 
start gemaakt, want sinds vorige week mag ze zichzelf Nederlands kampioen noemen.
 
Bij het bestuur zijn we bezig met het vormgeven van de wedstrijdagenda voor komend jaar. Daarbij zijn 
we ook al aan het kijken naar de bemensing. Ons streven is om de organisatietaken over zo veel 
mogelijk leden te verdelen. We mogen achtereenvolgens het NK Lang, NK Middel en NK Sprint 
organiseren en hebben voor al deze wedstrijden al zeer geschikte kaarten klaarliggen. Voor de invulling 
van wedstrijden daarna hebben we ook al ideeën. Deze zullen we echter nog binnen de vereniging 
bespreken.
 
Wat daarnaast speelt is het kaartkadaster: de NOLB heeft een nieuw online systeem gemaakt om de 
ca. 200 Nederlandse oriëntatieloopkaarten op een handige en overzichtelijke manier te beheren. 
Daarnaast denkt men na over manieren om het kaartkadaster beter te regelen en over hoe de kwaliteit 
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van kaarten beter kan worden gegarandeerd. Op dinsdagavond 8 november organiseert de NOLB een 
bijeenkomst over het kaartkadaster in de buurt van Arnhem voor geïnteresseerden. 
Als je hierbij wil zijn, stuur dan een mail naar argus@nolb.nl.
 
Last but not least, op zondag 9 oktober is er weer een Argusdag. We hebben een afwisselend 
trainingsprogramma bedacht in de bossen bij de Hartenberg bij Wekerom, die geschikt is voor alle 
niveaus. Daarna gaan we pannenkoeken eten. 
Geef je vooral snel op, als je dat nog niet heb gedaan.
Werner

En Monica’s corner dan……………..?
Monica liet weten dat bij het sleutelen aan haar heup de bougies voor sparkling creativity zijn 
beschadigd. Inmiddels heeft ze Mike’s Repair club ingeschakeld om de ‘oude staat’ in glorie te 
herstellen. Mogelijk kunnen we in het volgende nummer al weer van haar gevulde hoek happen.

Het volgende nummer dus: 15 december 2022 

en als je soms dacht dat een lintenloop eenvoudig is…………….
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