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Kid’s, 8-88, corner

Monica, O with a view
Eerste ArgusPOST in 2022 op 15/2

        In dit nummer:

Stel je voor dat de Sprint O in AntwerpenCity als 
onderdeel van de Sylvester 5 daagse zou zijn 
afgeblazen, dan moeten je hersens toch goed aan 
de slag, maar de enige wedstrijd van de Sylvester 
OL die niet doorging was die van de KOVZ. Ook 
dan moeten je hersens aan het werk wanneer ze 
kennis hebben van het bestaan van een Europese 
Gemeenschap. Onze hersens lieten we met rust 
toen we uiteindelijk een boosterafspraak konden 
maken op 2 januari. Om mij heen was er al sprake 
van de volgende 2 prikken in 2022, met het 
vooruitzicht van eentje in 2023 (bron: Hugo de 
Jonge) Als inwoners van Amsterdam mochten we 
gaan kijken hoe ze dat in Alphen aan de Rijn doen. 
Op 2 km hemelsbreed hebben we hier een 
priklocatie waar ze volgens eigen waarneming niet 
altijd staan te dringen om gevaccineerd te worden. 
Onze hersens zijn inmiddels behoorlijk besmet met 
Corona, gelukkig niet met het virus, en begrijpen er 
dan ook helemaal niets meer van. We besloten dan 
ook niet thuis te blijven en verder te gaan met 
leven, op tijd op te staan om met een kaart van het 
Kootwijkerzand, er zelf maar eens een rondje te 
lopen. We kozen de P bij uitkijktoren de Zandloper 
als start en eindpunt en kozen de lange leg 7-8 om 
mee te beginnen. Overigens niet met de intentie 
om vervolgens de gehele route te lopen. Het was 
een grijze dag waarop de regen nog zou komen. In 
wandeltempo zagen we zand en ‘heide’ op de kaart 
wat we niet in het wild zagen en zagen de nodige 
sporen van bosarbeid of juist het ontbreken ervan. 
Ook zagen we de pootafdrukken van een wolf. 
(Loopt als een model op de catwalk zei Katinka, en 
dat geloofde ik graag.) Na 8 sloegen we af in zuid-
oostelijke richting om uiteindelijk via 4,5 en 6 , nog 
even serieus oriënterend, bij de toren te eindigen, 
die pas zichtbaar werd toen we er bijna tegenaan 
liepen. We hopen dat het daar het komend jaar bij 
blijft en dat voorspoed onderweg uw grootste 
obstakel mag zijn. Hierbij het Oliebollennummer 
2021 met wat extra krenten. We danken de 
bakkers voor hun bijdrage.

de

post 7  (2022)
post 8 (2023)
Wij wensen u veel  succes!
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INTERCLUB 2021:  Glorieuze overwinning van het Argus collectief.
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De nog aanwezige Vlasrakkertjes wisten wel hoe ze ons feestje moesten vieren. 
Als ware profvoetballers die eindelijk de Europa Cup wisten te winnen. Veel punten kon je slechts scoren 
wanneer er in jouw leeftijdsgroep ook deelnemers waren van andere clubs. Dat pakte dus goed uit door 
puike prestaties van Frans Appelboom, Olga Zwikker, Sonny Wessels en Tony Neplenbroek, die 
gezamenlijk 13 punten bij elkaar sprokkelden. Door laat in te schrijven (denk aan die films met last 
minute deals op de beurs waar je blijkbaar stinkend rijk van kunt worden) kunnen we ons dus 
‘strategisch’ inschrijven, wat Dirk Zwikker nu al deed  in H70. Ook in H75 zou hij 2 punten hebben 
verzameld maar voor Argus toch 0,75 hebben verloren!  Ra, ra……………….Bekijk de uitslag voor de 
verklaring. Mike In’t Groen maakte een fraai overzicht. Het is leuk om te zien wat het resultaat zou zijn 
geweest wanneer een loper als enige in zijn categorie slechts 0,50 punten krijgt en/of er bijvoorbeeld 
max. 2 lopers per club meetellen voor het resultaat en de overige lopers van die club het ook maar met 
0,25 moeten doen. Er treden geen grote verschuivingen op, maar misschien kan Mike eens wat 
mogelijkheden onderzoeken voor een puntentelling 2.0. Het is uiteraard niet de bedoeling om een model 
te creëren waarbij de KOVZ altijd met de winst gaat strijken! Veel leden inenten met het ‘ik ga naar de 
Interclub virus’, bleek lonend, en daar was het indertijd om begonnen. Een groot deelnemersaantal  en 
ABBA (Money money money)

onze puntenpakkers
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Interclub = Nat.Comp.7e wedstr. Vlasakkers Interclub = Nat.Comp.7e wedstr. Vlasakkers

Heren Route 7 3,00 E n=1 AR HO KO MI OL Dames Route 7 3,00 E n=1 AR HO KO MI OL

Aron Reitsema H-10B Argus 1 Valerie Hubert D-10B Argus 1
n=2 AR HO KO MI OL n=1 AR HO KO MI OL

Julian Stijkel H-12 Argus 0,25 Isis Demarteau D-12 Argus 0,25
Philip Hubert H-12 Argus 1 Elin Zwikker D-12 Argus 1
Sascha Kurt H-12 KOVZ 2 Dames Route 6 4,50 M n=1 AR HO KO MI OL

Heren Roure 6 4,50 M n=1 AR HO KO MI OL Hanne Mourits D-14 Argus 1
Ronald Roos H-14 HOC'93 1 Maya Demarteau D-14 Argus DNS
Heren Roure 4 4,50 km n=1 AR HO KO MI OL Dames Route 4 4,50 km n=1 AR HO KO MI OL

Erik Wingelaar H-16 Minor DNS Marit Zwikker D-16 Argus 0,25
Kimi Op De Weegh H-16 Olifant 1 Nora Mourits D-16 Argus 1
Heren Route 3 6,00 km n=1 AR HO KO MI OL Dames Route 3 6,00 km n=0 AR HO KO MI OL

Joel Leistra H-18 KOVZ 1 D-18

Heren Route 2 6,00 km n=0 AR HO KO MI OL Dames Route 2 8,00 km n=0 AR HO KO MI OL

H-20 D-20

Heren Route 1 11,0 km n=5 AR HO KO MI OL n=1 AR HO KO MI OL

Sonny Wessels H21 Argus 4 Eva Boven van D21 Olifant 1
Koen De Jong H21 HOC'93 5 Dames Route 3 6,00 km n=2 AR HO KO MI OL

Roland Van Loon H21 KOVZ 3 Sadie Zwikker D35 Argus 1
Muhammed Bahadir Kucuk H21 KOVZ DNS Olga Ivanenko D35 HOC'93 0,25
Martin Wingelaar H21 Minor 0,25 Tjitske Breimer D35 HOC'93 2
Cor Wilders H21 Minor DNS n=3 AR HO KO MI OL

Ton Hettema H21 Olifant 2 Olga Zwikker D40 Argus 3
Marc Wagenaar H21 Olifant 1 Diana Mittag D40 KOVZ 2

n=2 AR HO KO MI OL Natascha Kuijken D40 Minor 1
Herman Mooij H35 Argus 2 n=3 AR HO KO MI OL

mark Heikoop H35 Olifant 1 Linda Wols D45 HOC'93 3
Heren Roure 2 8,00 km n=3 AR HO KO MI OL Lisa Leistra D45 KOVZ 1
Rene Bloemberg H40 HOC'93 1 Larissa Rand D45 Olifant 2
Patrick De Bruycker H40 KOVZ 0,25 Jane Pulford D45 Olifant DNS
Garnt Swinkels H40 KOVZ 3 Dames Route 4 4,00 km n=3 AR HO KO MI OL

Ruud Van Gorp H40 Olifant 2 Majken Juul Jensen D50 HOC'93 3
n=3 AR HO KO MI OL Ideke Van Hoof D50 KOVZ 1

Werner Halter H45 Argus 1 Hanneke Zuidema D50 Minor 0,25
Martell Demarteau H45 Argus 2 Sasha Zhernakova D50 Minor 2
Henk Stijkel H45 Argus 0,25 n=3 AR HO KO MI OL

Olaf van Werven H45 Argus 0,25 Györgyi Corbet D55 Argus 2
Jasper Engel H45 KOVZ DNS Mirjam Zweerts D55 KOVZ DNS
Ralph Kurt H45 KOVZ 3 Carla Zwanenberg D55 KOVZ 0,25
Alwin De Lijster H45 Minor 0,25 Masja van de Ven D55 KOVZ 3
Heren Roure 3 6,00 km n=2 AR HO KO MI OL Carla Van Noort D55 Minor DNS
Marco Mensink H50 Argus 2 Margrete Loman D55 Minor 0,25
Ronald Hendriks H50 Minor 0,25 Dorine De Vries-sala D55 Minor 1
Ronald Willekes H50 Minor 1 n=2 AR HO KO MI OL

Maksim Golov H50 Minor 0,25 Elly Appelboom D60 Argus 0,25
n=5 AR HO KO MI OL Katinka Mulder D60 Argus 1

Alex Buurlage H55 Argus 0,25 Joke Molenaar D60 HOC'93 2
Ronald Poulissen H55 Argus 0,25 Monique Van Loon D60 Minor DNS
Erik Eefting H55 HOC'93 5 n=1 AR HO KO MI OL

Klaas Jan Hofstra H55 HOC'93 DNS Christa Zwikker D65 Argus 1
Vincent Verstappen H55 KOVZ 1 Dames Route 5 3,00 km n=1 AR HO KO MI OL

Peter Voermans H55 KOVZ 0,25 Dicky Mooij D70 Argus 1
Steven Jochems H55 KOVZ 2
Arie Willem Van Den Berg H55 Minor 3
Marcel Beemster H55 Minor 0,25 punten D 13,75 10,25 7,25 4,50 3,00

Pim Van Der Wijk H55 Olifant 4
Heren Roure 4 4,50 km n=3 AR HO KO MI OL

Tonny Neplenbroek H60 Argus 3

Bert Molenaar H60 HOC'93 0,25 Punten H+D 37,00 25,75 26,75 13,00 14,00
Arne Heikoop H60 HOC'93 1

Håkan Svedhem H60 Minor 2 volgorde clubs 1 3 2 5 4
Simon Nijenhuis H60 Minor DNS AR HO KO MI OL

Robert Van Der Hulst H60 Minor 0,25

Guus Boven van H60 Olifant DNS
n=3 AR HO KO MI OL 1 Argus 37,00 AR

Frans Appelboom H65 Argus 3 2 KOVZ 26,75 KO

Rink Post H65 HOC'93 0,25 3 HOC'93 25,75 HO

Klaas De Jong H65 HOC'93 1 4 Olifant 14,00 OL

Giel Pardoel H65 KOVZ 2 5 Minor 13,00 MI

Peter Foppen H65 Minor DNS Punten H+D

n=2 AR HO KO MI OL

Dirk Zwikker H70 Argus 2
Ton Vaan de H70 Minor DNS
Hans Kuijken H70 Minor DNS
Peter Pince Van Der Aa H70 Minor 1

n=2 AR HO KO MI OL

Kees Geers H75 Argus 1
Mike Intgroen H75 KOVZ 2
Heren Roure 5 3,00 km n=1 AR HO KO MI OL

Ton Roos H80 HOC'93 1
H85

punten H 23,25 15,50 19,50 8,50 11,00

21-nov 21-nov

116,50
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Interclub, the after party
Thuis, of beter gezegd op weg naar huis, bespraken we nog wat details die er niet zo toe doen. 
Dat komt in de beste families voor. Zeker wanneer je dezelfde hobby beoefent en denkt er verstand van 
te hebben. Het betrof de postomschrijving bij de controls 3 en 5. Niets mis mee in feite. 
Er werd aangegeven dat de post bij een opvallende boom (bij 5 omdat het bomen tussen de bomen 

betrof en bij 3 ging het om een alleenstaande boom, al stonden alle alleenstaande bomen gezellig in 
elkaars buurt) Bij post drie zou ik geen nadere definitie geven van de boom, niet omdat ik geen 
verstand van bomen heb, maar omdat het klip en klaar is dat ik bij een boom moet zijn. Huisgenoot K 
dacht aan het symbool boom meteen aan een kerstboom, wat logisch is deze tijd van het jaar. 
We hadden onlangs nog voor veel geld een verwaarloosde kerstboom uit Roemenie gered die ons 
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steeds, ook onaangelijnd, keurig achterna liep.(zie foto) Weer eens iets anders dan een Oloper die 
gebruik maakt van jouw slipstream. Nou ja slipstream…Ken je dat gevoel dat je denkt, “Moet ik soms 
duwen?”, en dat je dan toch maar besluit er voorbij te gaan. Op zo’n tweebaansweg met veel agrarisch 
onheil richting Olletje HOC overkomt ons dat regelmatig. De berken brachten haar dus in verwarring. In 
het vakje naast ‘opvallende boom’ kan desgewenst een nadere precisering worden ingevuld: loof- of 

naaldboom. Een naaldboom lijkt op een gehakkelde boom. De loofboom toont een krullenkop. (All trees 
matter) Wanneer je denkt dat je op zoek moet naar een naaldboom terwijl een boom volstaat kost je dat 
seconden. Gevalletje 5 lijkt me ook niet ingewikkeld. Je loopt het perceel naaldbomen in en probeert 
iets boomafwijkends te zien, en ja hoor, twee verdwaalde dikke oude eiken tussen het naaldhout. 
Sparren of dennen, what the heck. Even ter info: Lariksen, zijnde naaldbomen, verliezen wel hun 
naaldvormig gebladerte in de winter, zo ook de moerascipres. Sommige loofbomen behouden ook in de 
winter hun blad, zoals die met de rode bessen waarmee kerststukjes goede sier maken. Rond 
voormalig paleis Soestdijk staat volop oogonttrekkend groen uit de heidefamilie. Handig om ongezien 
ondrinkbare of overtollige chocolademelk te dumpen. Wanneer de opvallende boom, naald- of loof-, ter 
aarde is gestort mag er weer een ander symbooltje naast de boom staan. Wie het naadje van de kous 
wil weten over postomschrijvingen flitst maar even naar de NOLB website. Klik op ‘DE NOLB’, 
vervolgens op ‘REGLEMENTEN’ en dan onderaan bij IOF zie je de Postomschrijvingen 2018.  Ik stel 
meteen voor dat in de postomschrijvingen standaard bij alle wedstrijden in Nederland vanaf 1/1/2022  
de rij wordt opgenomen waarin de afstand van kaartuitgifte tot de startdriehoek  vermeld wordt. Op de 
volgende rij staat dan, in symbolen, de locatie van de startdriehoek. Wellicht had deze info tijdens onze 

tweedaagse de nodige verwarring kunnen voorkomen. D/H organisatoren check die 
Postomschrijvingen 2018. Wil je oefenen: http://orienteering.metu.edu.tr/test/pic_clue.php.
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Bestuursnieuws als tussendoortje (Werner Halter)
Wat hebben Ajax, Dick Jaspers, Dafne Schippers, Patrick Roest en Argus met elkaar gemeen? Precies: 
ze werden afgelopen jaar allemaal Nederlands kampioen in hun eigen tak van sport. Argus heeft 
namelijk de Interclub gewonnen. Dat was voor het eerst sinds 2007 en dus een hele knappe prestatie. 
Eerlijk gezegd, waren we de afgelopen jaren al blij als we niet op de laatste plaats eindigden. De winst 
dit jaar hebben we vooral te danken aan de grote opkomst: er deden maar liefst 32 Argusleden mee. Er 
is echter natuurlijk ook gewoon goed gelopen. En de kansen om onze titel volgende jaar te 
prolongeren, zijn weer een beetje vergroot, want… ...we hebben drie nieuwe leden erbij. Ten eerste is 
Lode Geers lid geworden. Lode komt uit een echte oriëntatieloopfamilie en we hebben hem al eerder 
gezien bij lintenlopen en kinderlopen. Afgelopen najaar is hij onder andere in actie gekomen bij de 
wedstrijden op Beekhuizerzand en de Lange Duinen, waarbij zelfs zijn opa een paar tandjes moest 
bijzetten om hem bij te houden. Daarnaast zijn Marc van Veen en Machteld van der Hoeven lid 
geworden. Beide lopers komen uit Apeldoorn en hebben dit jaar meegedaan aan de Tweedaagse van 
de Veluwe en het NK Sprint. We heten Lode, Marc en Machteld van harte welkom bij Argus!

We hadden het geluk dat we na een rustig voorjaar het hele najaar konden oriënteren. Ik vond het zelf 
leuk dat er dit jaar op de valreep nog een NK Sprint is georganiseerd door niemand minder dan de 
wedstrijdcommissie. Zij hadden een paar interessante routes uitgezet door de binnenstad van 
Eindhoven. Het was secondewerk en ik was zodanig op de kaart gefocust, dat ik onderweg weinig van 
al die mooie winkels heb gezien. De eerste 5 minuten gingen vlekkeloos, waarbij ik er zelfs in slaagde 
om tegen niemand van het winkelende publiek aan te botsen. Bij post 8 ging ik bijna in de fout, omdat ik 
een Augustijnenklooster met een parkeerterrein had verwisseld. Dat kan gebeuren. Gelukkig kwam Bart 
toen ook net langs gespurt en kon hij mij door de geluidsbarrière heen nog net een kleine aanwijzing 
geven. Daardoor liep het nog net goed af en kon ik toch met een medaille naar huis.  

Voor komend jaar heeft Argus volop plannen. We willen onder andere oriëntatielopen organiseren in 
Ede, op de Posbank en in Dordrecht. Op dit moment mogen, zoals uiteraard bekend, echter weer 
tijdelijk geen evenementen organiseren, dus het is even afwachten wat er kan doorgaan. Als we geen 
echte wedstrijden kunnen organiseren, dan zullen we kijken of we als alternatief trainingen kunnen 
organiseren, dan wel individueel dan wel in clubverband. 

Voor nu willen we iedereen een gezond en sportief 2022 wensen! 

New kids on the block
Wij zijn Machteld van der Hoeven en Marc van Veen. 
We zijn trainingsmaatjes in de survivalrunsport. 
Tijdens de coronacrisis zijn we gestart met trainen 
voor oriëntatieloop vanwege afwezigheid van 
survivalruns. We hebben onder andere de apps 
Maprun6 en Usynligo gebruikt om te ontdekken hoe 
leuk oriëntatieloop is. Zonder precies te weten waar 
we aan begonnen, hebben we ons vervolgens 
ingeschreven voor de 2daagse van de Veluwe2021. 
Daar werd duidelijk dat we nog genoeg te leren 
hebben, maar het was geweldig om mee te doen. 
Na het NK sprint in Eindhoven hebben we besloten lid 
te worden van Argus. 
We hebben zin in de Posbank-OL en andere wedstrijden, dan komen we in 2022 bij de 2daagse van de 
Veluwe als lid van Argus beter voorbereid aan de start. (Tip: Schrijf je in voor de Transforestière, red.)

6

selfie Marc



ARGUS POST 5, 31/12 2021 

Lode Geers is nazaat van een illuster Nederlandse OL familie. De bekende paplepel staat evenals het 
rood/witte vierkantje in het familiewapen. Dat kan ook betrekking hebben op de stad waar hij in moet 
opgroeien. Lode liep zijn eerste solo stadsoriëntering samen met zijn zus Wende waarbij de 
conventionele controleposten waren vervangen door het woord ijssalon op de gevel van de lokatie. 
Onderweg diende al een keuze te zijn gemaakt omtrent de smaak van de de verplichte bol. Dit 
vanwege de te behalen tijdwinst en ja, slechts één bolletje hetgeen een juiste beslissing leek bij het 
aanschouwen van hun gezichten na de vierde controlepost. Afijn, dat is alweer een tijdje geleden. Bij 
het klimmen der jaren werd hockey zijn corebusiness, maar oriënteren vindt hij als afwisseling leuk. We 
hopen dat dat zo blijft en dat we hem de komende jaren geregeld aan de start zullen zien verschijnen.
De gehurkte jongeling op de rechter foto vertoont, niet toevallig, enige gelijkenis met Lode. Het is een 
foto uit het stenen tijdperk toen er bij de controleposten nog met een tangetje een merkje in een 
controlekaart moest worden geknipt. Dit even voor onze nieuwe leden.

Het lezen van het kaartbeeld zal makkelijker gaan door zelf eens een kaart te tekenen, zo dachten wij. 
Zoek dus even een blanco A4tje en een potlood op. We beginnen met een zwart/wit versie. 
De bovenkant van de kaart is het Noorden. Zet dan ook een pijl met een N op de kaart.
Zonder het vervolg te lezen kan er al iets moois gemaakt worden. Iets wat helemaal uit je eigen brein is 
ontstaan. In dat brein zitten al een heleboel ‘data’ , zodat je ongetwijfeld gebruik zult maken van deze 
‘kennis’. Mocht je iemand zijn die opdrachten nodig heeft om tot een resultaat te komen lees dan verder 
en maak er jouw versie van. Kleuren mag. Zet vervolgens een Z, een W en een O langs de betreffende 
randen. Vermeld in een van de hoeken dat de hoogtelijnen een interval hebben van bijv.10 meter. 
De schaal  is 1: fantasie. Wanneer je een woord tegenkomt wat je niet kent of begrijpt dan zoek je dat 
even op, op je smartphone. We zijn benieuwd naar jouw creatieve invulling van onderstaande 
onderdelen. Stuur het resultaat op (foto of pdf je) naar de redactie en we publiceren ze in de volgende 
ArgusPOST. 
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1 Teken twee grillige kale heuvels die overgaan in een grote vlakke verlaging tussen de heuvels. 
(20 meter diep)

2 Een heuvel is 60 meter hoog met een top op 60 meter en een top op 40 meter.

3 De andere heuvel is zeer gelijkmatig en slechts 40 meter hoog.

4 Op de top bevind zich een oude bunker. van waaruit een greppel naar beneden loopt.

5 Er zijn op de top ook 3 gaten met bunkermuren die allemaal van oost naar west lopen

6 Aan de voet van de heuvel staat een boerderij, een schuur en een stal die drie keer zo groot is 
als de schuur

7 Naast de schuur op de verharding staat een nieuwe auto en een oude verroeste tractor die niet 
meer gebruikt wordt staat in het veld nabij de boerderij

8 Er loopt een rijweg van Noord naar Zuid, tussen de heuvels zonder de verlaging in te gaan.

9 Er is een afslag naar de boerderij.

10 Er is voldoende verharding rond de boerderij  om het boerderijwerk praktisch te kunnen 
uitvoeren.

11 Er loopt een breed pad vanuit de stal naar een groot weiland waar een passeerbaar hek 
omheen staat. 

12 Op de verste hoek van het weiland vanaf de boerderij staat een jachtstoel. 

13 Ook loopt er een sloot  om het weiland heen. Tegen het erf aan staan aan drie zijden ommuurde  
verharde plateaus voor kuilvoer 

14 Op de hoogste top van hoogste heuvel staat een windmolen met een betonnen plateau. De top 
zelf is vrij gemaakt van bomen.

15 Uiteraard loopt er een weg naar toe voor de monteurs. Dit is een weg die geleidelijke naar 
boven gaat, dus geen skischans!  Wandelaars hebben natuurlijk olifantenpaadjes gemaakt .

Hier houden we het voorlopig bij.  Wanneer je er een aardige kaart van kunt maken snap je in 
ieder geval ook hoe je hem moet lezen en daar was het om begonnen. Even een fotootje of een scan 
maken en opsturen naar de redactie.

Veel te leren valt er ook bij HAM OK. Dan zie je een ‘voorbeeldkaart' met alles erop en eraan. 
Mocht je eens een ‘game’ willen spelen waarbij je jouw oriënteringsvaardigheden/kennis kunt vergroten 
en testen dan raad ik je aan om eens op deze link te klikken. Dan weet je meteen waarom de Belgische 
jeugd meestal de prijzen wint.

https://techniek.hamok.be/orientatielopen/step1.html

8

https://techniek.hamok.be/orientatielopen/step1.html


ARGUS POST 5, 31/12 2021 

Greenrace 28/11

Met een specht op de hand mochten we het domein van de Knickerbockers in Soest betreden als dank 
dat we onze QR code hadden getoond en verklapt in welke maand we geboren waren. Één van de 
maatregelen die ook voor de bioscoop gold, waar twee dagen eerder, de professionele beveiliging 
echter niet in staat bleek om ons te betrappen op een onjuiste combinatie. De leeftijd op mijn filmpas, 
die als ID werd geaccepteerd (!), had ik indertijd aangepast aan mijn fysieke capaciteiten, die inmiddels 
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meer overeenstemmen met de conditie van mijn filmpas. Als laatste mogelijkheid dit jaar te oriënteren  
hadden we de Greenrace in de agenda gezet. Even toelichten: Eindhoven is te ver weg en te weinig 
bos, te veel PSV, en wat er nog meer op de kalender staat is ook te ver weg. Bovendien had Werner 
zich al ingeschreven. Te ver weg allemaal zolang de benzineprijzen per te lopen km te hoog zijn. Op 
naar de Knickerbockers in Soest. Geen idee hoeveel deelnemers er waren bij de clinic. Een staaltje 
slechte journalistiek, maar ik was dan ook geheel in de ban van mijn taak die middag om als ‘volger’ de 
‘3 km eenvoudig’ af te leggen. Na post 4 begreep ik dat ik over het hoofd had gezien dat het volgen van 
een zo goed als 12 jarige, toekomstige tophockeyer, zwaarder is dan het zelf volbrengen van een route, 
waar ik mijn tempo in ieder geval zelf zou kunnen bepalen. Het werd dan ook een route waarbij het 
volgen gevolgen had. Na de finish liepen we samen op naar het clubhuis om de SI cards te laten 
uitlezen……Hoe het zat met de prijzen…. Ik vertelde dat het nu afgelopen was met de cadeautjes die 
bij de lintenloop werden uitgedeeld. Dat hij nu bij de grote jongens hoorde en dat er alleen prijzen 
gewonnen konden worden door bij echte wedstrijden te winnen. Ongetwijfeld stond de geappte foto van 
de Argusjeugd met de Interclub CUP nog op zijn netvlies. Bij het CC kregen we tot onze verrassing een 
houten medaille met specht, symbool van de Greenrace, en een lekker stuk speculaas. Zijn tijd was 
een minuut sneller dan die van mezelf en daar mocht ik best tevreden mee zijn. Hij vond dat het wel 
binnen de 30 minuten had gekund. In hoeverre mijn aanwezigheid in de achterhoede had bijgedragen 
tot zijn vertraging zullen we nooit weten. In welke mate mijn aanwezigheid nog van invloed op zijn 
zelfverzekerdheid was zal moeten blijken, maar zijn idee dat er met een Argusshirt aan nog veel te 
winnen valt kan gezien worden als een voorschot op een plekje op de foto van de winnaars van de 
InterclubCUP in 2022. Na onze omloop begreep ik dat het aloude ‘Zoals de ouden zongen piepen de 
jongen’ kan worden aangevuld met ‘ Wanneer de jongen zingen, piepen de ouden’, met de aantekening 
dat het ‘piepen’ niet over dezelfde kam geschoren moet worden. 
Oriëntering als onderdeel van het Greenrace concept is uiteraard helemaal op zijn plaats. In hoeverre 
de deelnemers die niet bij de NOLB staan geregistreerd een volgende stap zullen nemen zal de tijd 
leren. Wanneer het O virus je eenmaal te pakken heeft zit je er behoorlijk aan vast. De besmettelijkheid 
is echter te verwaarlozen. Misschien prikken we ons wel te veel …..Mocht er deze kerst (of inmiddels) 
echter een Omaxje geboren worden (zijn) dan kan het over een paar jaar snel veranderen. Een 
Omaximaatje mag natuurlijk ook

Zoek de verschillen ( de overeenkomsten mag ook)
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NK Sprint, Eindhoven,12/12/‘21
Bij onze, eerder verklaarde, afwezigheid op het NK Sprint, delegeerden we de verslaggeving ervan aan 
onze voorzitter die het op zijn beurt ook weer delegeerde. Nou, dan weet je het wel. Maar zie, op de 
valreep, in journalistieke kringen valt dan de term deadline, of er net overheen, kwam er dan toch nog 
wat voer in de mailbox van het witte schaap. Met alleen de uitslag en de splits op het beeldscherm viel 
er weinig spannends van te maken. Het enige dat opviel was dat 1/3 van de deelnemers bij voorbaat al 
niet zou strijden om de Nederlandse titel. Wat vervolgens ook opviel was dat er slechts 4 
leeftijdscategorieën waren waarin minstens 5 valide deelnemers uitmaakten wie er uiteindelijk op het 
podium kwam te staan. (Zelf bedachte nieuwe regel) D/H21, H45 en H65. Onze voorzitter versloeg in 
H45 nipt Ralph Kurt. Tussen 7-8 verloor hij een halve minuut en zag een voorsprong van 12 seconden 
veranderen in een achterstand van 24 seconden. Bij post 12 moest er nog 1 seconde worden 
goedgemaakt. Uiteindelijk werd het dus zilver, en dat zonder safety-car gedoe! Verder noteerde ik 
lauwerkransen voor Elin Zwikker D12, Hanne Mourits D-14, Nora Mourits D-16 en Christa Zwikker D70. 

Met meer tegenstand werd Peter Reitsema 2e in H35 en battelde Dirk Zwikker tevergeefs met Mike In’t 
groen om de winst in H70.

NK Sprint in Eindhoven beleeft door Bart Broex
Na de oh zo succesvolle Interclubwedstrijden stond er in december na enige vertraging nog een NK op 
het programma, in Eindhoven zou er gesprint gaan worden om de nationale titel. Het was zo’n ochtend 
waarop het maar niet licht leek te worden, maar gelukkig stond Werner ruim op tijd voor de deur om mij 
van mijn trage ochtendstart te verlossen. Op naar het zuiden! Eindhoven werd gelukkig wel gevonden 
en lag nog steeds vlakbij de A2, waar het al tijdenlang ligt. Het was voldoende opgeklaard om dat te 
zien, het was er droog en de bewolking kon alleen nog de allerhoogste gebouwen aan het zicht 
onttrekken. Al snel na aankomst in Eindhoven verschenen ook de vele andere ARGUS-leden die er op 
jacht zouden gaan naar eremetaal. Lange tijd leek het voor de Heren 45+ een soort open Argus-
kampioenschap te worden, maar een enkeling stapte op het laatst nog over naar een andere categorie. 
Dat was voor Werner een plekje opschuiven... op het podium, of er vanaf?
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Eerst maar naar het station voor een goede koffie, daar was tijd genoeg voor en we konden het 
grootste deel van de inlooproute al verkennen. Bij de wedstrijdvoorbereiding was er gelukkig genoeg 
aandacht voor het belangrijkste, flink bijpraten over wat ons zoal bezighoudt en met een prima humeur 
stond iedereen op afstand van elkaar heel erg uit te stralen dat we totaal niets met elkaar te maken 
hadden. Het was natuurlijk maar toeval dat er diverse groepen met opvallend identieke kleding stonden 
of liepen te wachten rondom het vak voor de start. In de verder nog extreem rustige winkelstraat 
hadden we er wel alle ruimte voor.

Eénmaal onderweg had ik, op een kleine misser bij post 1 na, het gevoel dat ik behoorlijk nauwkeurig 
op de diverse posten afliep. Daar moet ik het toch al van hebben, wie weet kom ik deze winter wel wat 
meer aan looptrainingen toe. Later had ik wel iets beter kunnen kijken om sneller bij post 9 uit te 
komen, nu liep ik iets te netjes langs wat uiteindelijk helemaal geen onpasseerbare afzetting bleek te 
zijn. Er waren al wat andere deelnemers gepasseerd, maar nu zag ik Werner op een plek me tegemoet 
komen lopen, waar dat niet paste. Toch maar even een schreeuw over zijn betere route naar post 8, 
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want in zijn volledige focus nam hij maar weinig van de omgeving in zich op dat niet uit de kaart af te 
lezen viel. Verderop greep ik nog een kans op een goede leg-positie, het lukte me om dezelfde tijd te 
lopen als latere winnaar Ronald van Loon. En weer door, een stukje samen met Dirk die zijn 
vermoeidheid van dit soort wedstrijden luid kenbaar maakte (als je erover kunt praten ben je nog niet 
moe genoeg, luidt een oude wielrenwijsheid – die schiet me nu bij het schrijven binnen) en bij de 
Dommel bereik ik blij en tevreden de laatste post. Onderweg kon ik het wedstrijdverloop van mijn 
leeftijdgenoten redelijk goed bijhouden, ik had al verwacht dat ik ze vanzelf zou zien passeren. Niet dat 
dat het hele verhaal is, er was nogal wat na te praten. De strijd om de plekken 2, 3 en 4 werd bij de 
Heren 45 beslist in 7 seconden, met Werner als zeer tevreden nummer 2 – die schreeuw was zo 
onbedoeld nog best nuttig.  Verder heel wat Argus-deelname, van allerlei leeftijden tussen 8 en 80 jaar, 
dat was erg leuk om te zien. Na nog wat essentiële aankopen voor komende wedstrijden in het bos en 
een goede tussenstop in het Eindhovense Wielercafé Cyklist sloten we een goede dag in Eindhoven af, 
op naar de volgende wedstrijd.

Bart Broex

De uitslagen van het NK Sprint staan hier.

België, België, België, België, België…..
Het Goede Doel bezong het land al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Waar kan ik heen? Nou 
dat is deze dagen wel duidelijk geworden. Naar België dus. Dat denken wij in deze tijd van het jaar 
altijd (Sylvester), dat dacht ik op maandagmorgen na de lockdown (kapper, gelukkig kom ik al vele 
jaren bij mijn kapper in België en hoefde ik mij niet te schamen) en dat dachten tienduizenden 
Nederlanders, die zich helemaal niet schaamden. In drommen kwamen ze langs (wij wonen dicht aan 
de grens maar wel aan de goede kant): per auto, per trein. 
Allemaal op weg naar de Meir. Eigenlijk twijfelden wij ook een 
beetje, net als de jongens van Het Goede Doel. Ze lachen altijd 
(zeker als die Nederlanders de economie komen steunen) en hun 
taaltje is zacht. Maar wij stonden niet in dubio en namen wel het 
risico: we gingen naar België. Voor de Sylvester, elk jaar toch weer 
het toefje op de oriëntatie taart. Dit jaar helaas een uitgeklede 
versie: geen wedstrijd in Nederland want die werd één week voor 
Dday afgelast door Rutte en kompanen. Wel 4 wedstrijden in 
België, helaas zonder douche, zonder plee en zonder pint en 
geheel corona-proof: 1,5 meter afstand, mondkapjes op. Dus de 
gezellige afterparty ontbrak. Maar gelopen hebben we! Het begon 
met een mooie uitdaging op Sahara, bij Lommel. De temperatuur 
was nog fris, de kaart was prima, banen waren goed gelegd. En de 
taverne van de sporthal was open. Dan een rustdag want Vlierden 
mocht niet. Vervolgens naar de paters van Postel. Geen 
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spectaculaire kaart maar Trol had goed zijn best gedaan met de baanlegging, Postels bier en Postels 
brood. Dag 4 (3 in werkelijkheid) bracht ons naar Maaseik, het clubhuis van de schutterij. Oriënterings 
technisch de mooiste kaart van de 4: op de flanken van de Schootshei kregen we flink wat 
hoogtemeters voor de kiezen. Al meteen naar post 1 moest iedereen flink de hoogte in, zij die met een 
hartslagmeter liepen haalde je er meteen uit (gepiep!) en eenmaal boven zag menigeen groen van de 
inspanning. De laatste etappe vond plaats op Heeserbergen, een kleine kaart met verraderlijk reliëf en 
veel paadjes. Het was keren en wenden, voor je het wist was je het noorden kwijt. Helaas ging hier de 
Sylvester uit als een kerstkaars: geen kantine, geen napraat, iedereen snel naar huis om van de 
inmiddels lente-achtige temperaturen te genieten, geen huldiging van de kampioenen. De Nederlanders 
scoorden weer flink: 6xgoud, 4xzilver en 4xbrons. Alweer die Nederlanders……

Sylvester OL 2021
Op de valreep van de jaarwisseling vond ook dit jaar, ondanks de Hollandse lockdown, weer de  
5daagse Sylvester OL plaats. Dat werd dus een 4daagse. De Hollandse dag, kreeg in de uitslag toch 
nog een plek. Copy / paste van dag 1. De familie Zwikker grossierde wederom in podiumplaatsen. 
Alleen Elin reikte tot de hoogste trede. Christa moest aartsrivale Lieve Geens voor laten gaan. Marit, 
Olga en Dirk eindigden na de 4 omlopen op de derde plaats. Nederlandse overall winst was er wel voor 
Nils(H-16) en Maud Kuipers(D-18) en Mike In’t groen(H75), allen KOVZ.

             Volgende ArgusPOST: IJs en weder dienende:Volgend jaar.
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