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       Klaar voor het nieuwe seizoen.
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POST 
redactieadres: groenehel-et-kpnmail.nl
fotos: tenzij anders vermeld: Kees Geers / Katinka 

Red@ctueel
De remise bleek geen gunstig effect te hebben 
gehad op de Argustram, althans het 
redactionele deel ervan. Elders in de vereniging 
en ook bij andere O clubs werd de weg naar 
toekomst met nieuwe mogelijkheden geplaveid. 
Zo konden we elkaar ‘toevallig’ ontmoeten. Met 
dank aan Corona, godin van de creativiteit.  Dat 
deden er ook duizenden op het ijs. Bij ons 
achter bleef het aantal beperkt maar werd de 
buurtapp voor inbraakpreventie misbruikt voor 
mooie winterse plaatjes, alsof we die zelf niet 
zagen wanneer we de gordijnen van de 
slaapkamer open sloegen. Onze voorzitter liet 
het er niet bij zitten en creëerde 
trainingsfaciliteiten rond zijn woning en in het 
verre Rotterdam, die laatste in het kader van 
het zoveel mogelijk beperken van 
reisbewegingen. Wijzelf daarentegen togen 
naar het Oosten voor wat wijsheid en maakten 
gebruik van het werk van Dirk en Christa om in 
een park in Duiven het O-Gevoel weer te laten 
ontdooien. Eerlijk gezegd dachten we zo goed 
als niet meer besmet te zijn met het  O virus, 
mogelijk nog wel besmettelijk via een 
ouderwetse Nieuwsbrief. Na het lezen van 
redactioneel commentaar in het laatste nummer 
van CompassSport kunnen we weer een tijdje 
voort: Het betrof de mummies in onze sport die 
ondanks hun gesteldheid  niet afgeven. Je hoeft 
niet te kunnen meedoen aan wedstrijden om 
belangrijk, nee, onmisbaar te zijn voor het grote 
geheel: ”Onze  Sport”. Toch een beetje een 
metafoor hoe je een samenleving in leven 
houdt. Meedoen is dus Winnen. De nieuwsbrief 
van de KOVZ meldde een tsunami aan nieuwe 
leden waaronder Argus- coryfeeën Dirk en 
Christa Zwikker. Meedoen aan CoronaOL is 
immers alleen voor leden, dank zij onze 
overheid. Overigens de moeite waard om de 
bevindingen van Garnt Swinkels te lezen. Alles 
op http://www.orienteering.nl/images/
nieuwsbrief/nieuwsbrief38_februari2021.pdf

Winterpret, puzzelpret.
Duiven ontleed.

Kalender van de hoop.
Nakaarten en vooruitblikken 
oftewel: Argus vergaderde.

Volgende ArgusPOST rond 1 juli.
Lammetjes

Op 9 maart vergaderde het Argusbestuur. 
We konden niet nalaten te wachten op ‘het 
laatste nieuws’ alvorens de ArgusPOST te 
versturen. Wil je eerst lezen wat er speelt?, 
scroll dan meteen naar de laatste pagina’s.  
Voor het nageslacht memoreren we nog     
even die bizarre wisseling tussen winterkou  
en recordwarmte in februari 2021, Voor even 
waren we vergeten dat er zoiets als Corona 
regeerde. Stemmen dus op 15, 16 of17 maart! 
                       PvdO natuurlijk!

        In dit nummer: o.a:
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Winterpret
Naast de mogelijkheid om in Nederland met een beetje meer vorst hadden we een schaatsOL kunnen 
houden. Ik zeg met nadruk niet organiseren omdat daar de coronastekels van Hugo op reageren. Een 
schaatsOL kenmerkt zich vooral dat je in plaatst van je INOV’s Vikings aan je voeten hebt. Uiteraard 
zou je ook alle posten te voet kunnen bereiken, ware het niet dat er geen toestemming is om het 
bevroren land te betreden. Het bevroren water daarentegen lijkt voor een ieder vrij toegankelijk. Je 
moet dus op het ijs blijven. Klunend val je dan niet op. Het kaartlezen tijdens het schaatsen is wel een 
risicofactor. Ik struikel liever in het bos over een niet waargenomen tak dan dat ik een scheur een 
scheve schaats rijd. Onder bruggetjes hangen dan bijvoorbeeld de controleposten. Indertijd hingen we 
op dezelfde plek de kniptangetjes voor een kano OL. Ondertussen in Estland…..

Vrije training Duiven, 25 februari 2021

Wanneer het even kan boek je geen vakantie tijdens vakantieweken in 
het onderwijs, al is het alleen maar dat je dan minder schreeuwende 
kinderen op vakantieparken mag verwachten. Anders wel om het 
gedoe van de moderne ouders rond hun geslaagde kroost niet te 
hoeven meemaken. De benodigde herstelwerkzaamheden tussen de 
vakanties kosten dermate veel energie zodat die vakanties gezien 
kunnen worden als herstelperiodes. Geniet er dus van na het 
herstellen. Gelukkig worden sommige vakantieperiodes enigszins 
gespreid waardoor je toch het wat rustiger vaarwater kunt opzoeken. 
Zo kwam het dat we een midweek in een huisje zouden vertoeven, 
uitgerekend in de periode dat Dirk en Christa in Duiven een aantal 
etiketten in de kleigrond drukten om de ArgusOkaars brandend te 
houden. Hadden we er niet gezeten dan waren we vast niet helemaal 
naar Duiven gereden om een paar lintjes af te vinken…(In Amsterdam 
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bron: Internet

Ondertussen in eigen land, 
in eigen club, in eigen 
hoofd……
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heeft men moeite om vinkjes in een vakje te zetten, helemaal wanneer het franse vinkjes betreft) Maar 
er zijn Amsterdammers, zo bleek, die daar anders over dachten. Dit keer stelden we een beeldverslag 
samen en stelden u de vraag: Wat weet u over onze route in het Horsterpark. (Vrij naar ‘de slimste 
mens’)
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Wat weet jij van onze route in het Horsterpark?

Welk label werd uit het water gevist? (Viruswaanzin: Die hebben ze er eerst zelf ingegooid)
Welke Argusleden troffen wij na afloop van onze route op de parkeerplaats (P) ?
Welk niet Arguslid troffen wij (als alternatief voor de Sylvester op Gran Canaria) aan in het laatste 
nummer van CompassSport? (Hint: Hij woont op de hei en koopt op de markt.)
Hoe heet het kruid bij het etiket van control 51? 
Bij welke controlepost staat het luchtafweergeschut?
Hoe hoog is de heuvel bij de post met code 67? (graag op een halve meter nauwkeurig)
Welke kleuren werden verwisseld in de printer van K&K (foto B)
Lag dat aan de printer of aan de cartridge?
Welke postcode heeft de controlepost waarbij het etiket is vastgeschroefd? 
Heeft  het hondje op de foto een puppycursus gevolgd?
Zo ja, heeft dat dan iets opgeleverd? (helaas geen audio opname beschikbaar)
Er ontbreekt een foto in de serie. Kun je erachter komen welke? 
Welke vogel heeft een schedel als op het etiket van post 3
Tussen welke posten maakte Katinka de selfie? ( foto B)
Wat is de postcode op foto C
In welke richting loopt de sloot op foto A?
Om het niet al te moeilijk te maken hebben we de foto’s in volgorde van vermaak gezet.

Zoals gebruikelijk is er weer een chocoladereep voor degene met de juiste antwoorden.
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Boulderen of oriënteren? We weten allemaal wel eens niet wat we aan het doen zijn.         
Zoek de 11 of twaalf verschillen

7



ARGUS POST 1-2021 maart  2021 

Wie, wat, waar en wanneer.

Tja, we zijn natuurlijk benieuwd of we voor de zomervakantie nog wat van bovenstaand programma 
kunnen waarmaken. Vooralsnog ligt het accent op wedstrijden in een stedelijke setting, mochten ze 
door kunnen gaan. 23 mei zie ik als reële mogelijkheid om weer eens legaal van het pad af te raken. 
Ondertussen werk ik aan de stressbestendigheid van onze boswachters. Die zien nu tot hun grote 
afgrijzen mensen in hun natuurgebieden. Deden ze eerst zoveel moeite om ze erin te krijgen, nu weten 
ze niet hoe ze buiten gehouden moeten worden. Als we daar maar niet de dupe van worden. Iets wat 
zich eenmaal in die grijze brij heeft vastgezet krijg je er niet meer uit. Leverde het massale schaats- en 
voorjaarssfeest ook massaal besmettingen op? Van oriëntatielopers moet je het dus niet hebben wil je 
het virus verspreiden. Zolang ze het bij oriënteren houden…….. Ik zou zeggen: Pak een kaart en doe er 
je voordeel mee. Nog plannen om naar Terschelling te gaan? Ook met een 1:25:000 kaart valt veel 
moois te beleven. En wil je op de Veluwe blijven vergeet ook niet      https://orienteer-navigeer.nl/
#Routes  en zelf cirkeltjes op een kaart zetten is echt niet zo moeilijk als het lijkt.

Hit the pit, trauma voor kuilen gegarandeerd. 
 Olga stuurde Dirk een link en Dirk stuurde hem door naar de redactie. Of het iets voor de ArgusPOST 
was? Wij begrepen het niet helemaal, maar wie zijn wij.       https://youtu.be/EWtVM38JB6k 
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zie ook de trainingsmogelijkheden op de website van de NOLB

18-04-2021 Dordrecht binnenstad Argus Dordrecht
25-04-2021 Wedstrijd HOC’93 Zwolle
23-05-2021 NK Middle (NC3) KOVZ
30-05-2021 Wedstrijd HOC’93 Meppel
06-06-2021 Nijmegen Heijendaal Argus Nijmegen

13-06-2021 NK sprint (NC4) MINOR Harderwijk
16-06-2021 Wedstrijd KOVZ
27-06-2021 Wedstrijd HOC’93 Havelte

https://orienteer-navigeer.nl/#Routes
https://orienteer-navigeer.nl/#Routes
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The making of Duiven.  (Dirk Zwikker) 

Een broer van mij die in Duiven woont wees mij op de mogelijkheid een kaart te maken van het 
Horsterpark in Duiven.   
Toen de kaart zover klaar was, zaten en zitten we midden in het corona tijdperk.
Een wedstrijd organiseren zit er niet in.  Voor een training zagen we wel een mogelijkheid en daar 
kregen we ook toestemming voor. We hebben de training ook opengesteld voor niet Argus leden om het 
een beetje “rendabel” te houden. Om dit moment, maandag 1 maart,  zijn er zo’n 40 mensen die om 
een kaart gevraagd hebben, waarvan zo’n 20 Argusleden. Wie er allemaal  gelopen heeft, weet ik niet, 
omdat niet iedereen zich meldt (dat hoeft trouwens ook niet!) 
Omdat de postjes 2,5 week moesten blijven staan, heb ik voor een piketje gekozen, 25 cm lang met 
daaraan een stuk roodwit lint met het nummer erop.  Aangezien op sommige plekken veel kinderen 
speelden, heb ik de eerste dag daar een controle rondje gedaan: een piketje was weg en een ander lag  
in de sloot. Dus een reserve piket geplaatst en de ander piket uit de sloot gevist. De dag erop  ben ik 
nog eens gaan kijken en heb gelijk voor de zekerheid wat bevestigingsmateriaal meegenomen. Het 
“weg”piketje  was opnieuw weg (lintje lag in de buurt) en de ander lag nu niet in het water maar was 
verplaatst. Beide vastgezet en tot nu toe ( zondag 28 feb.) zijn ze blijven staan. Verder heb ik alleen 
van onze Argusleden Kees en Katinka gehoord dat er elders ook een piketje in het water lag. Die 
hebben zij weer terug gezet. Door te werken met kleine postjes moest je als loper goed aan fijn 
oriëntatie doen, wat uiteraard een onderdeel was van de training. Gezien de positieve reactie van de 
deelnemers die ook blij waren weer eens te kunnen lopen, kan deze training nu al als geslaagd worden 
gezien.  

9
beeld:Werner Halter

route 3Werner liep met zonen 
Raphael en Stef route 
3 tot de lol eraf was.
Waar zou jij een rode 
stip zetten als de 
plaats waar 
onderstaande foto 
gemaakt werd?

Gebruik hierbij het 
beeldverslag van K&K

Werner liep route 1 
alleen ( 49 minuten) en 
liep dezelfde post van 
de andere kant aan.
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Lopers vraagstuk: Hoe loop ik een marathon in exact 3 uur? (Dirk Zwikker) 
Bob en Jop lopen samen een marathon (hier voor het gemak 
afgerond op 42 km.) 
Na precies 21 km is het keerpunt. 
Bob is de diesel van de twee  en heeft een prima tempogevoel 
en loopt de hele marathon met een tempo van 14  km per uur. 

Job start altijd vlot, zeg maar snel, meestal te snel. Hier loopt hij 
de eerste helft ( 21 km) met een tempo van 16 km per uur. 
Helaas moet hij na zijn snelle eerste helft wederom inleveren en 
loopt hij op de terugweg niet harder dan 12 km per uur. 

Wat is het juiste antwoord? 

A:   Ze komen  gelijk over de streep. 
B :  Job  komt als eerste over de streep 
C::  Bob komt als eerste over de streep 
Je zou denken dat ze gelijk binnen komen: Bob loopt 14 km per uur en bij Job lijkt dat ook het geval. Hij 
loopt 21 km 16 km per uur en ook 21 km 12km per uur.  Gelijk verdeeld over de afstand is dat ook 14 
km per uur. 

Maarrrrrrrrr 
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Het antwoord is te vinden na het   

Bericht van de voorzitter. 
Allereerst even wat kanttekeningen bij mijn route in Duiven. 
Het was leuk om te doen en de routes waren erg afwisselend. Voordelen van dit park ten opzichte van 
andere stadsparken zijn dat het relatief uitgestrekt en rustig is en dat veel bospercelen redelijk goed 
doorloopbaar zijn. Met alle uitbreidingsmogelijkheden in de woonwijken eromheen is het een 
interessante nieuwe sprintkaart. Mijn stopwatch stond bij posten 1 en 2 al aan, maar de GPS maakte 
pas later contact. Post 1 had ik snel gevonden, maar daarna had ik enige moeite met wegkomen door 
het kronkelige paadje. 1, 18, 24 en 28 vond ik het lastigst / uitdagendst. Alle piketjes waren nog goed 
vindbaar.

In de vorige Arguspost hebben we aangekondigd, dat er meer trainingen zouden worden 
georganiseerd. Inmiddels zijn er een aantal routes beschikbaar gesteld, die met een mobiele telefoon 
kunnen worden afgelegd. Hiervoor is zelf een aparte plek gemaakt op de NOLB-
website: Trainingskalender (nolb.nl). Ik heb zelf eind januari twee leuke routes gelopen in Amersfoort. 
Eerst heb ik een mooi rondje gemaakt door de binnenstad. Hierbij kon ik flink doorlopen, omdat alle 
winkels en café's dicht waren. Daarbij moest ik even inkomen met het gebruik van mijn telefoon. Zo had 
ik onder andere de beginnersfout gemaakt om mijn screensaver niet uit te zetten, waardoor ik tijdens 
het lopen steeds mijn scherm moest ontgrendelen. Daarna heb ik de route gemaakt in de groene 
buitenwijk Schuilenburg en ging het al een stuk beter.

Door Argus zijn inmiddels 5 individuele trainingen georganiseerd. De training van Dirk op de nieuwe 
kaart van het Horsterpark was een groot succes. Voor zover bekend hebben circa 40 mensen een route 
afgelegd langs de piketten en linten die in het park zijn uitgezet. Via argus@nolb.nl zijn veel positieve 
reacties binnengekomen van deelnemers. Meer daarover kun je elders in deze Argus-post lezen. Op 4 
kaarten kan nu nog worden gelopen met de UsynligO-app en als de lockdown voortduurt, dan komen 
daar nog kaarten bij. 
Hoewel de individuele trainingsmogelijkheden toenemen, kijken we er met z'n allen uiteraard naar uit 
om weer gezamenlijk te lopen. Hopelijk kunnen we binnenkort weer gaan nadenken over hoe we 
wedstrijden en competities gaan opstarten. Op donderdag 22 april 2021 is algemene ledenvergadering 
van Argus en dan zal dit onder meer aan bod komen. De aanvang is om 20.00 uur en de vergadering 
zal via Microsoft Teams worden gehouden. De stukken en agenda worden nog rondgestuurd. Tijdens 
deze vergadering zal Marco Mensink aftreden als bestuurslid. Hij is niet herkiesbaar. Dit betekent, dat 
er een vacature is binnen het bestuur. Als je geïnteresseerd bent om het Argus-bestuur te komen 
versterken, dan horen we het graag van je. 
De datum van de algemene vergadering van de NOLB is ook bekend. Deze zal plaatsvinden op 
maandag 17 mei 2021 vanaf 19.30 uur. Ook deze vergadering zal waarschijnlijk digitaal plaatsvinden.
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http://www.nolb.nl/trainingskalender/
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Zo zie je maar weer dat het lastig is om in het OLschrale tijdperk met ‘nieuws’ te komen. Laat ik nou 
vanmorgen in de Volkskrant een stukje lezen over een geweldige hack van cryptotelefoons waardoor 
justitie als het ware de hele onderwereld kan uitkleden. Ik hoor een ieder denken: “Hoort niet in dit, 
blaadje, met weliswaar vaak cryptonieuws, thuis”. Echter: Bij het bedenken van een naam voor het 
onderzoek kwamen ze toevallig op de NOLB site terecht en vonden ze bovenaan de naam van ons 
cluppie! Nou ja, een beetje logisch wel want we zien altijd de bomen in het bos.

Oplossing Marathonvraagstuk.
Bob doet over de 42 km  42:14  = 3uur 
Jop loopt de eerste 21 km 16 km per uur dat is  60:16 = 3,75 min per km 
De tweede helft gaat 12 km per uur dat is          60:12 = 5 min per km.     
Totaal tijd Jop 
Eerste helft  21 km x 3,75 km per min.     =    78,75   
Tweede helft  21km  x 5 ,00 km per min  =   105 
Totaal                                                             183,75 min = 3:03:45 
Het goede antwoord is dus C; Bob. 
Een afwijking van een gemiddelde geeft  lager resultaat 
Bijvoorbeeld : 6 x6 = 36 en  5 x 7 = 35. 
Moraal van dit verhaal: Men heeft baat bij regelmaat.  

Nieuw aanbod individuele trainingen. 

(Herhaling is de beste manier om iets te onthouden, zeggen de reclamejongens en meisjes) 

Posbank 
Voor het tweede jaar is er geen Posbank oriëntatieloop, maar we willen toch de gelegenheid bieden 
een route te lopen. Je kunt een route die gepland was voor de loop van 2020 op eigen gelegenheid 
afleggen. De drie routes zijn 6 km, 9 km en 13 km. Er staan geen markeringen in het bos. Niet van 
het pad afgaan, vanaf het pad zijn de objecten bijna altijd te zien. De routes zijn beschikbaar tot 1 
april 2021. 

Wat zijn de mogelijkheden? 
1. Je kun de routes lopen met de gratis UsynligO-app op je smartphone. De kaart en routes zijn dan 

zichtbaar op het scherm van je mobiele telefoon. 
2. Je kunt een PDF van de route downloaden via https://usynligo.no/allracesmap en uitprinten. 
3. Je kunt via d.zwikker@hccnet.nl aangeven welke afstand je wilt lopen en krijgt de route in PDF 

toegestuurd. 
4. Via d.zwikker@hccnet.nl  kun je ook aangeven dat je de papieren versie wilt hebben en welke 

afstand je wilt lopen, de kaart ligt dan op het gewenste tijdstip klaar bij de start.    
Verdere info krijg je na je aanmelding. 

Denk eraan dat de Posbank in de weekeinden erg druk is 
(zeker bij mooi weer).   

Wageningen 
Sinds 7 maart staat er ook een route in de binnenstad van 
Wageningen op UsynligO. Deze is 5,2 km lang (kortst 
mogelijke looproute). Start en finish zijn bij Parkeerterrein 
Straelenstoren West aan de Walstraat. Baanlegging en 
veldverkenning zijn gedaan door Marco Mensink. 

De kaart en route kun je ook vinden op UsynligO, of anders per mail aanvragen bij Werner 
(wrhalter@hotmail.com). 
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Overige routes 
Je kunt ook nog steeds de UsynligO-routes lopen in Driebergen en Rotterdam. Daarnaast zijn er via de 
app MapRunF inmiddels 3 trainingsroutes beschikbaar in Amersfoort. 

Dromenland 
Mike Int Groen freubelde met Peter Bleijens wat aan het zuidelijke deel van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, waar de Yeti inmiddels is uitgestorven. Nou ja, freubelen is misschien niet het 
juiste woord. Alleen de start/finish vond ik niet logisch. In tegenstelling tot wat de kaart suggereert 
is er daar ook hekwerk, all the way langs de autoweg naar het Langevelderslag. (P betaald en 
toegang tot het gebied vergt ook een kaartje, online) 250 meter zuidelijker waar het paadje naar een 
ingang/uitgang van het gebied leidt ligt meer voor de hand. Posten zijn niet te missen, altijd op het 
hoogste punt. Leuker wordt het wanneer de posten in 17 verlagingen/terreinplooien zijn geplaatst. 
Wanneer je hier zo’n usynligo route van maakt heb je ook echt wat. Niet voor degene die na zijn 
eerste Oroute in het Horsterbos denkt “Dit is leuk”. We moeten natuurlijk behalve op onszelf ook een 
beetje op de ontwakende natuur letten. Wat dat betreft passen die routes in de verschillende steden 
beter in de gemoedsrust van de rusteloze Olopers. Wolven zijn er in dit gebied niet. Ze zouden zich 
best amuseren met het overschot damherten, zoals wij onze lippen aflikken bij het zien van een 
dergelijk gebied. 
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De wolf en de das. 

Toen ik dit stukje las dacht ik dat er weer een stok ligt om de Homo orientatus mee te slaan. 

opgeluchte lammetjes 

De volgende ArgusPOST verschijnt rond 1 juli. 
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