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        In dit nummer:
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Het zal niet iedereen zijn opgevallen dat deze 
rubriek het de vorige uitgave zonder kop moest 
doen. Niet bewust, dus gewoon een ‘editorial 
error’. De veronderstelling, al zou er door gebrek 
aan actualiteit van opzet sprake kunnen zijn, zal 
slechts bij een enkele lezer zijn opgekomen. De 
geboorte van een dergelijke gedachte vindt  
immers plaats in een ander hersengebied dan 
waar oplossingen m.b.t. de optimale routekeuze  
worden gegenereerd. Actueel is het schrijven van 
een stukje slechts direct na een gebeurtenis, 
zoals brood alleen vers wanneer het net 
gebakken is. Iedereen weet dat het na een week 
wit en groen uitslaat. Voor zover de actualiteit.
Noemenswaardig, was de deelname van Frans 
Vos aan de 2 daagse van de Veluwe als 89 jarige. 
In de O sport mag je dan in de cat. H90 lopen. 
Dat er op de NOLB site geen aandacht aan werd 
geschonken vond ik dan wel weer jammer. Dat 
trekken we in dit nummer wel even recht.Op 
f(r)aceboek zag ik wel een bos bloemen 
verdwijnen in de armen van NOLB uithangbord 
Eef van Dongen. Over actualiteit gesproken. De 
maandag na het geslaagde weekend werd Frans 
dus echt 90 jaar. De dag waarop je als atleet ook 
echt in die leeftijdsklasse mag uitkomen. Frans 
liep samen met zijn dochter de twee rondjes. Op 
zich reden om als bm te worden geklasseerd 
maar zeg nou zelf: “Is het meedoen op die leeftijd 
aan een tweedaagse samen met je dochter niet al 
het winnen van de hoofdprijs?”. Het leek ons, bij 
wijze van spreken, een fraaie afronding van een 
sportleven, ook al omdat het niet in onze aard ligt 
sportlevens af te ronden. Wel concreet af te 
ronden is 2022. Knal, boem, flits, PROOST. Olé, 
Olé, Olé,  Olé … Op naar het Kootwijker zand!

Frans overdenkt zijn zonden na zijn rondje op Stroe. 
Argusbloemen en felicitaties vooruitlopend op zijn 90ste verjaardag   

\                                                                               foto: N. Mourits.
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Van de bestuurstafel
Dit is de laatste ArgusPOST van dit jaar. Zo aan het eind van het jaar altijd een moment om terug te 
kijken en ook vooruit te kijken. Het jaar begon wat stroef door corona konden sommige wedstrijden niet 
doorgaan. Gelukkig was het al snel mogelijk om weer te lopen en is een najaar corona-golf inclusief 
beperking ons bespaard gebleven. Zo konden we tot het eind van het jaar weer onze eigen wedstrijden 
organiseren en meedoen aan wedstrijden van andere verenigingen. En daar zaten mooie wedstrijden 
bij, vaak ook met prachtige weersomstandigheden zoals bij de laatste wedstrijd het NK Lang op de 
Westerrode-Roekel. Een grote gebied met lange routes vergde een flinke voorbereiding en veel werk 
voor baanlegger Marco en controleurs Maarten, Dirk en Christa. Samen met de hulp van velen op de 
dag zelf, hebben we als Argus een goede wedstrijd georganiseerd. Ook de tweedaagse van Noord-
West Veluwe georganiseerd door Minor kende twee prachtige dagen, vooral de tweede dag was mooi 
en ook wel zwaar voor velen door het zand van Stroe. Tijdens de tweedaagse hebben we als Argus ook 
even stil gestaan bij een bijzonder feit, namelijk dat daags na de tweedaagse Frans Vos 90 jaar 
geworden is. Met grote bewondering kijken wij, bestuur en leden, maar eigenlijk heel oriënterend 
Nederland, naar de prestaties van Frans. En ook al denkt en zegt Frans soms dat het tijd is om te 
stoppen, dan nog staat hij de volgende wedstrijd (NK LANG) gewoon weer aan de start. Tijdens de 
clubdag op 9 oktober hebben we met degene die er waren ook vooruit gekeken. Er zijn wat leuke en 
nuttige ideeën opgeschreven, waar het bestuur mee aan de slag gaat. Verder hebben we die dag een 
start gemaakt met de organisatie van de wedstrijden van 2023 door te kijken wie wat kan doen bij 
welke wedstrijd. Op basis van de reacties tijdens de clubdag en via de mail, is de verdeling van de 
grotere taken (wedstrijdleiding, baanlegger, controleur) rond. Daarnaast hebben verschillende leden 
ook aangegeven graag te willen helpen op de wedstrijddag zelf. Hartstikke fijn, want het is fijn om het 
werk wat te verdelen. En het is ook leuk en gezellig om samen een mooie wedstrijd te organiseren. 
De wedstrijdleiders en baanleggers gaan nu aan de slag en zullen jullie op de hoogte houden en 
benaderen tegen de tijd dat de wedstrijd er aan komt.

Een mooie afsluiting van dit jaar, is dat Argus bij de wedstrijd in Havelte op 20 november wederom de 
Interclub heeft gewonnen. Een mooie teamprestatie! 
We wensen iedereen gezellige feestdagen en een heel goed begin van 2023. 

Het bestuur, Werner, Johan en Kristine
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Datum Wedstrijd Verdeling

22 januari NK Middel 
Kootwijkerzand

Dirk Zwikker (wedstrijdleider / controleur) 
Olga Zwikker (baanlegger)

18 maart Posbank – OL Dirk Zwikker (wedstrijdleider/baanlegger) 
Christa Zwikker (controleur)

16 april NK Sprint 
Doesburg

Werner Halter (wedstrijdleider) 
Herman Mooij (baanlegger) 
Bart Broex (controleur)

4 juni Regionaal 
Papendal

Kristine Mourits (wedstrijdleider) 
Manon Mensink (baanlegger) 
Maarten Baakman (controleur)

1 oktober Regionaal 
Drienerlo (Enschede)

Werner Halter (wedstrijdleider) 
Martin van der Korf (baanlegger) 
Yvette Tan (controleur)
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december

Regionaal 
Roekel / Westerode

Marco Mensink (wedstrijdleider/ controleur) 
Maarten Baakman (baanlegger) 
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ARGUSDAG, 9 oktober 2022
Wanneer ik, een paar dagen na de mooiste herfstdag van het jaar, want daar waren we het allemaal 
over eens en hoe kan het ook anders wanneer niet aan de wil van de yeti gehoor wordt gegeven (lees: 
onaangenaam weer please), aanschuif bij het toetsenbord van de computer waar in qwerty slagorde de 
letters mij aanstaren die woorden kunnen vormen waaruit de zinnen ontstaan die bij de Absentisten 
(zijn mensen die er niet zijn) een onbehagelijk gevoel moet losweken: “Jammer dat ik daar niet naar toe 
ben gegaan”, kost het me toch wel moeite om de zinnen in de juiste volgorde te krijgen. Zo, lees dat 
nog maar eens een keer.
De opzet van de Argusdag is gelijk die van een familiedag. Blijf je daar weg dan wordt je meteen 
onterfd. Blijf je bij de Argusdag weg dan is alleen het feit dat je bij een familiedag verwacht werd een 
geldend excuus. Viel deze zelftest negatief uit? En die van de Corona natuurlijk? Iets later dan gepland 
(familieomstandigheden) reden we het terrein van de Hertenberg op waar de briefing al in volle gang 
was. Er waren door Werner verschillende vormen bedacht om 
O- vaardigheden naar een hoger niveau te krijgen. Bij de 
kaartenbakken kregen we toch het idee dat we beter op tijd 
hadden kunnen zijn. Uiteindelijk pakten we een om en om 
variant om te ontdekken dat we er toch een beetje creatief mee 
om moesten gaan om beoogd doel te bereiken. Wij hielden 
vooral de bevindingen van Lode, die in het vooruitzicht van de 
door ons voorgehouden wortel ‘all you can eat pannenkoeken 
na de training’ halverwege onze rit in Utrecht was ingestapt, in 
het oog. Wij leggen voor hem tot vervelens toe uit dat je op een 
bepaalde manier moet denken wanneer je met een kaart door 
het bos loopt. Houdt altijd de kaart gelijk de werkelijkheid, 
bepaal wat je gaat doen en check onderweg het terrein 
(kaartcontact).“Ja, opa”, en de rest verdwijnt onderweg van 
hersenen naar tongspier en stembanden. Och arme 
instructeurs, de illusie dat ze zouden weten wat er in het hoofd 
van een ander omgaat. Erger nog, dat wij zouden kunnen 
bevroeden wat er in het hoofd van een kind omgaat. Putten uit 
het eigen gedateerde arsenaal werkt eerder bevreemdend. Uit 
zijn manier van lopen leek het alsof het rondje met de kaart hem 
meer plezier opleverde dan alleen de euforie van het zien van 
een postzak. Een passeerbaar hek bijvoorbeeld moest dan ook getoetst worden op zijn passeerbaar-
heid. Twee keer zelfs, alsof dat de snelste weg zou zijn. Vlak ervoor had bij mij het cafeïneeffect 
aangeklopt en wilde nu naar binnen, of liever gezegd naar buiten. Een korte scan voor de juiste plek 
leverde geen menselijke activiteit in de omgeving op en ik dook dan ook met een gerust hart achter een 
boom om een met de hak gecreëerde macroverlaging te vullen. Al doende merkte ik dat de achterkant 
van de boom voor anderen, in dit geval hondenbezitters uit de regio, een voorkant is. Het terrein van 
De Hartenberg hield op waar het uitlaatgebied van Wekeromse viervoeters begint. Fysiek ondersteund  
door een hek. Ik verzekerde het baasje dat ik ook een hond was, hetgeen, afgaande op de gezichts-
uitdrukking van de vrouw, in twijfel werd getrokken. Aansluitend op ons gezamenlijke creatieve rondje 
lieten we onze eigen jonge hond maar los in de veronderstelling dat zijn energievoorraad in Ede weer 
zou worden aangevuld. Je ziet en spreekt bij etentjes vaak slechts de mensen die om je heen zitten. Bij 
een lopend buffet wissel je wat makkelijker van plek dan nu voor de hand lag. De gesprekken 
verdiepten zich dan ook tot ver in het verleden. Was Roland Siezen mogelijk het kind van een 
Canadese bevrijder? Plien en ikzelf bleken op dezelfde basisschool te hebben gezeten en gingen op 
zoek naar gemeenschappelijke leerkrachten. Met Elly en Frans Appelboom konden we ook de nodige 
anekdoten ophalen want we beschouwen hen toch een beetje als onze  OLkinderen sinds de 
workshops die we indertijd bij AMOR op poten hadden gezet en gezamenlijk doorstaan leed, van een 
geheel andere aard dan waar ze nu mee te maken hebben. De aanwezigheid van afwezigheid kan 
groter zijn dan de aanwezigheid. (Taalpolitie zegt “ Ho, zo gaan we niet verder.) 

3

foto:…N. Mourits



          ARGUS POST 4 / 15 december 2022

Zo verliep de tijd weer sneller dan gewenst. Wat er bij de andere tafels werd besproken drong niet tot 
ons door. Wellicht werden er nog wat organisatorische deals gesloten maar in de hecktiek van het 
totale eetgebeuren in het Pannenkoekenrestaurant leek me dat lastig al zag Kristine, gezien haar 
bijdrage aan de bestuurstafel wel wat lichtpuntjes. De Argusdag verdient een vaste plek op onze 
kalender. Misschien eens als afronding van de Interclubwedstrijd in een all you can ‘meat’ tent. 
Uiteraard wilden we onze lezers een bredere blik op de Argusdag geven en vroegen de Mourits girls 
ook naar hun reactie op de meest gestelde sportvraag:  “Wat ging er door jullie heen, die 9e oktober?” 
Het zou wat inzicht kunnen geven in het juveniele brein. Kristine dacht girl genoeg te zijn en deed 
onderstaand verslag. Het juveniele brein voorbij leek ons en nog eens 25 jaar erbij vond ik een 
ongemakkelijke gedachte.

Clubdag Argus
Op zondag 9 oktober was de Argus clubdag. Net zo als de 
vorige keer werd deze op het terrein van de Hartenberg 
georganiseerd. Het was prachtig weer en genoten in het 
zonnetje van koffie/thee en zelfgemaakte cake van Nora en 
Hanne. Werner had verschillende vormen van oriënteren 
bedacht om je oriëntatieloop-vaardigheden te testen en te 
verbeteren. Je kon kiezen uit verschillende type routes, met 
z’n tweeën, waarbij je om en om de routekeuze bepaalde, of 
ieder een eigen route had met even of oneven 
postennummers waardoor je telkens goed moet opletten waar 
je op de kaart zat. Mocht je deze laatste optie niet helemaal 
kunnen volgen, dan is dat helemaal niet erg, ook de 
deelnemers hadden even de tijd nodig om te snappen hoe het 
werkte. De derde optie was de corridor route. Een route als 
een slang over de kaart, waarbij er alleen een strook van 50 
meter zichtbaar was. Een leuke manier om te kijken of je echt 
over de rode lijn op de kaart kunt blijven lopen. En dat was een 
hele kunst, want vele hadden er moeite mee of raakte 
buiten de 50 meter strook, en vindt dan maar weer eens 
de weg terug.  Gelukkig was er ook nog een gewone 
route voor wie gewoon lekker wilde lopen of voor de 
introducees. Naast het lopen was er ook tijd om even bij 
te kletsen over de gelopen route andere wedstrijden die 
gelopen zijn of andere bezigheden. 

Al met al een gezellig ochtend met in totaal 30 
Argusleden die we hebben afgesloten met het eten van 
pannenkoeken bij het Pannenkoekenrestaurant Kernhem 
bij Ede. 

Wist je dat Argus afgelopen voorjaar 25 jaar bestaat en 
dat we dat allemaal waren vergeten ;-) en dat deze Argus 
dag we daar even kort bij hebben stilgestaan en op de 
enige juiste manier hebben gevierd, namelijk door lekker 
te gaan oriënteren. Op naar de volgende 25 jaar!

Kristine
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Veluwe 2daagse, 29/30 oktober 2022 / MINOR 
Wanneer ik een maand na de 2 daagse zo hier en daar wat aan het verplaatsen ben in mijn document 
Arguspost 4/2022 merk ik dat ik waarschijnlijk op het verkeerde moment verkeerde toetsen heb 
aangeraakt, want ik denk toch echt dat er ergens een heet-van-de-naald tekst over de 2 daagse moet 
staan. Gewoon foetsie. Wat ik me nu nog weet te herinneren is vooral dat het prachtig weer was, en 
uiteraard de vette bloeduitstorting net onder mijn knie welke met dank aan de bloedverdunners die mij 
moeten behoeden voor een voortijdige uitschakeling uitgroeide tot wat in het terrein wordt omschreven 
als ‘knoll’ . Drukverband en compressiekousen konden niet verhelpen dat het afgezakte afval als 
souvenir voorlopig in de spelonken rond het enkelgewricht werd opgeslagen. Het Spook van de 
Vliegstrip had zijn best weer gedaan. Sokjes tussen de lakens (wel aan mijn voeten) houden de fabriek 
gaande in plaats van een tijdelijke verstilling van het proces zoals in de Alpen het smelten van de 
gletsjers na koude nachten weer opgepakt wordt. 
Na een nacht in een vertrouwd adresje in De Harskamp zaten we lekker in de buurt voor de 2e dag. 
Inmiddels kunnen we de Chinees in de Harskamp afraden op basis van prijs/kwaliteit. Op Stroe even 
de fotograaf van dienst voor de voeten gelopen en snel op zoek naar een leuk plekje, al was het niet de 
bedoeling geweest om foto’s te maken. Maar ja, die knie hè, en je moet toch wat.  Op de heuvel bij post 
13 liep iemand met een kist munitie te slepen of was het slechts een munitiekistje? 
Het was daar een fotogeniek komen en gaan dus bleef ik even hangen. Ik zag er o.a. Eef van Dongen 
dingen doen die niet conform mijn verwachting waren en vermoedelijk ook niet van die van haarzelf. Na 
afloop van de omloop van Katinka nog even Frans toegezongen waarna een snelle aftocht naar huis. 
De prijsuitreiking maakten we dan ook niet mee. Alvorens de A2 op te draaien bekeken we in de La 
Place bij ’t Harde nog even de route, Over de gelegde baan (8) waren we niet zo te spreken. Een 
beetje te veel posten voor een ClassicRace. Te veel MD. De 16 posten hadden er ook 11 mogen zijn. 
Peanuts vergeleken bij al het het plezier dat we aan het weekend hadden beleefd. We hadden immers 
weer lekker buiten gespeeld. foto’s op  http://foto.witschaap.nl/2dveluwe2022/
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40ste Klompen OL, 6 November 2022 / KOVZ 

Mijn klomp brak daadwerkelijk! Precies 2 Argusleden namen deel aan de 40ste Klompen OL. Achter 
Dirk en Christa Zwikker stond KOVZ, vandaar. Zij stonden dan wel weer als enige Argusleden bij de 
1ste editie aan de start. 41 jaar geleden. Op de kaart Best, geen beste kaart overigens. Altijd nog beter 
dan geen kaart. Het is een leuk idee om tijdens het NOLB jubileum deelnemers te confronteren met 
een kaart waarop 40 jaar geleden gelopen werd. Ik was benieuwd of de KOVZ de wedstrijd voor eigen 
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leden als kadootje had aangeboden. Voor de zekerheid vroeg ik er Roland van Loon, de man achter de 
40ste klompen OL, naar, gelijktijdig met mijn wel gemeende excuses voor de lage opkomst van de 
blauw/groene brigade. We kwamen hem tegen toen we naar de start liepen en konden nog wat tekst 
uitwisselen m.b.t. de leeftijdsgroepen die omloop 5 mochten lopen. H70+/ D60+ bij H/D-10 -12 ? Hoe 
kun je het nog leuk houden voor mensen met 40 jaar ervaring en hoe moeilijk ging je het de 
beginnende lopers maken? Na de omloop zagen we 2 H12 bovenaan terug in de uitslag bijna 2x zo 
snel natuurlijk dan de roestende glorie. Maar bij H-10 moet je de lopers geen routekeuze voorschotelen 
zo leerden we ooit, misschien ook wel 40 jaar geleden, van Clive Allen die toen wat IOF 
ontwikkelingswerk in Nederland deed. Op het gebied van kaarten zijn we er aardig op vooruit gegaan 
maar er zijn nog wat losse eindjes. De lokatie voor het secretariaat was een schot in de roos. 
Zorgboerderij/ kinderopvang Wiltons Hof bood alles wat je maar nodig had. Vooral vriendelijke en 
bereidwillige mensen, dicht bij doorgaande wegen en start/finish lokatie. Ruime parkeergelegenheid op 
eigen terrein. Goed, met slecht weer wordt het er allemaal niet leuker op maar dat bleef gelukkig 
bewaard voor de postenophalers. Wij reden in ieder geval, met een niet functionerend 
achterknipperlicht en een opperbest humeur, richting randstad de regen tegemoet. Als herinnering 
ontvingen we een duurzaam Brabants bierhoutje waarop de intrigerende tekst ‘1983-2022, 40 ste 
klompen OL’ was ingebrand. Vergeleken met de tekst op de kaart denk je dan toch: “Nu breekt mijn 
klomp”. Roland mailde nog terug dat hij niets wist van een cadeautje voor de KOVZ leden.
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NK Lang, 13 nov.’22 Roekel / Argus.
Aangezien ik steeds maar aan het mopperen ben over categorieën en afstanden heb ik besloten mij 
maar eens te verdiepen in de gelopen tijden en deze te vergelijken met de heilige reglementen. Het NK 
Lang op de Roekel leek me een goed begin. Best wel een Mickey Mouse kampioenschap vergeleken 
met de 600 deelnemers aan de North Sea Trophy, dat overigens maar een paar van onze potentiële  
kampioenen had weten af te troggelen. Met goed gevulde categorieën kom je statistisch wat dichter bij 
de waarheid. Uiteindelijk bleek dat na anderhalf uur bosarbeid de marges soms nog opvallend klein 
waren. De waarheid bleek ook dat er nogal wat prijswinnaars bij de prijsuitreiking ontbraken. Het 
gouden moment voor de winnaar of winnares (Even naar links en rechts kijken met het gevoel dat het 
je toch maar (weer) gelukt is wordt je dan ontnomen. Ook naar de organisatie toe is het niet chic. Er 
werd zo hier en daar geklaagd over de doorloopbaarheid. Een beetje als op de Vliegstrip. “Erger nog”,
verzekerde Katinka mij. Zelf vond ik de kaart nogal laag scoren. Te oud, ongetwijfeld zo hier en daar 
bijgewerkt maar geen kaart voor een NK Lang. Nee, dan de JWOC kaart met de LD omloop in Portugal 
waarop Kimi op de Weegh was gestrand. Volgens hem omdat er een vliegtuig gehaald moest 
worden…. “Maar”, zo verzekerde hij mij, “Ik ben pas 16 hè”. Gewoon even kijken op de site van de 
JWOC’22. Alles bij elkaar zelf lekker gelopen. Er stond geen vliegtuig te wachten en een medaille lag er 
ook niet klaar. We hadden dan ook bewust ingeschreven als buitenaardse meelopers (BM). De 
theoretische afstand van 4 km kreeg nog een 15% upgrade naar 4,6 km. Marco heeft nog een paar jaar 
te gaan alvorens hij zal begrijpen dat je in de oudere leeftijdsklassen ook heel gelukkig kan zijn om wat 
minder meters te lopen. Om ‘kampioenschappen’ wat meer inhoud te geven ben ik nu aangekomen bij 
het standpunt dat er bij minder dan 5 deelnemers geen kampioenschap zal plaatsvinden. Stel je voor 
dat je kampioen wordt: Je kijkt naar rechts en dan naar links en je ziet niemand staan, niet omdat ze al 
naar huis zijn maar omdat ze niet op de startlijst stonden. De nog bovenliggende gedachte dat ‘ze’ dan 
maar mee hadden moeten doen om jouw kampioenspudding nog enige stevigheid te geven, moeten 

8



          ARGUS POST 4 / 15 december 2022

we maar wijzigen in zorgen dat er voldoende mensen starten. OK, tot D/H 21 hanteren we 3 als norm. 
(Alle deelnemers D/H 10-12 krijgen een stimuleringsmedaille ) Deelnemers kunnen naar eigen inzicht in 
een zwaardere categorie gaan lopen. Uiteraard wordt door de organisatie een complete serie omlopen 
aangeboden. Hier wordt inmiddels naar gekeken. Dat het maar niet bij kijken blijft. Oproep tot jongere 
generaties: Roert u!. Voor Argus konden Dicky, Manon, Nora, en Elin als kampioenen Lang OL 2022 
gehuldigd worden, alsmede Rafael Halter en Frans Vos in de begeleid lopen categorieën HB en H85+. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. Frans kondigde tevens zijn afscheid aan als competitief O loper. Ons 
vrouwelijke vlaggeschip Machteld van der Hoeven (1:43:30) kwam na 10 km  2’30” te kort op Tjitske 
Bremer (1:41:11). Het had zomaar andersom kunnen zijn. Om nog even terug te komen op het begin 
van dit stukje: De geplande winnaarstijd voor deze categorie (D20/21) is 65-75 minuten. (In het 
buitenland heb je dan ook de nodige hoogtemeters te verstouwen). Aangezien de getoonde 4 km route 
slechts door een enkeling werd gelopen mailde ik Roland van Loon met het verzoek om de kaart met 
de 15 km omloop te sturen om de jeugd de toekomst te tonen. De km tijd van Remco Hereijgers 
(6’31”)is een aardige richtlijn voor de fanatiekelingen onder hen. Roland moest bijna een half uur 
toegeven op zijn eindtijd. Hoe het een en ander in zijn werk ging wilde hij, naast zijn oplossing op de 
quizvraag hoe je de winnaars ‘op gelijke hoogte ‘krijgt.  graag toelichten. Hij refereerde ook naar de 
tweede quizvraag: Welk dier had de controlepost toegetakeld? ‘Een hond’ was zijn wild guess, 
aangezien hij zelf niet aanwezig geweest (wie wel) bij de betreffende activiteit. Ik vroeg er Dirk Zwikker 
dus maar naar. Die hond bleek zo gek nog niet. Maar zeker weten………..   Hij schreef:
Op Zijpendaal zijn geen hooglanders en ook geen loslopende paarden..
 Een inrichting voor mensen die van het pad af zijn ( hier letterlijk: de post stond in het bos) is er ook 
niet in de buurt (alhoewel de gesloten afdeling van het ziekenhuis niet ver weg is, maar ja gesloten is 
gesloten!
 Een gefrustreerde/ overspannen OL er  zou ook nog kunnen, maar dan moest hij een heel goed gebit 
hebben of anders vernielzuchtig gereedschap bij zich had. Ik heb niemand 
met dat gereedschap zien lopen (zegt ook niet alles) Wel is het een uitgebreid 
honden losloopgebied. Ik hou het er dan ook maar op een loslopende hond 
die voor zijn baasje een postzak wilde adopteren en te laat in de gaten kreeg 
dat de postzak met een kabel aan een boom vast zat.
Roland staat dus stijf bovenaan in het Chocolony klassement.
Inmiddels zijn we van de kaart geraakt en wordt het tijd om Roland zelf aan 
het woord te laten.

Net 50 jaar oud geworden maakte dat ik kon kiezen voor omloop 3, maar voor mij als hardloper is de 
afstand niet zo’n probleem dus koos ik voor omloop 1, oftewel maximaal oriëntatieplezier over minimaal 
15,1 kilometer.
Mijn start was niet al te best, want vanaf de startdriehoek direct van het pad af is niet mijn favoriet. De 
doorsteek van post 1 richting post 2 ging daarna ook niet helemaal de goede richting in, maar bij post 4 
ging het pas echt mis. Ik nam namelijk niet het pad dat mij tot vlakbij post 4 zou brengen, maar ik nam 
per ongeluk het mountainbike paadje dat zuidoostelijker ligt. Dit had helemaal verkeerd kunnen aflopen, 
maar ik had nog het geluk dat ik na enig ronddwalen een post vond, weliswaar niet mijn post 4 maar 
wel eentje waarvan het nummer op mijn postomschrijvingskaartje stond: post 24. Ik verloor daar 
kostbare tijd maar ik wist in ieder geval wel weer waar ik mij exact bevond.
De langere legs op de oostzijde van de kaart (Roekel) waren enigszins saai maar gingen wel goed. Na 
wat fijne details bij de posten 20 en 21 ging het weer richting Westerrode. Vanaf post 24 sloeg de 
vermoeidheid toe en begon ik te verlangen naar de finish. Er ontstaat bij mij dan een innerlijke strijd, 
waarbij de benen adviseren om de kortst mogelijk route te nemen (overal doorsteken), terwijl het 
verstand zegt dat ik beter om kan lopen via het pad omdat doorsteken met vermoeidheid bijna altijd 
leidt tot het niet precies uitkomen bij de post. Helaas winnen mijn benen deze strijd meestal, zodat ik bij 
het doorsteken van post 26 naar post 27 al vrij snel niets herkenbaars meer zag. Ook hier had ik het 
geluk om na enig zoekwerk een andere post te treffen (post 28), waardoor ik weer op het goede spoor 
werd gezet. Richting post 30 was de pijp echt leeg en de rand van een verdichting wordt dan niet meer 
goed herkend, dus hier ook nog wat tijdverlies.
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De finish voelde na 2 uur en 1 minuut als een bevrijding, maar al vrij snel kwam het besef dat ik weer 
een prachtige zonnige ochtend had georiënteerd in de mooie Veluwse bossen. Wat werd beloond met 
een zilveren medaille H21, ‘best of the rest’ achter een ongenaakbare Remco.

(Gezien de grootte van de kaart werd deze in twee delen gescand en om hem goed te kunnen lezen 
ook in 2 delen in de Argus POST geplaatst) Met dank aan Roland van Loon.
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Damespodium NK Lang 2022 / Roekel

1. Tjitske Bremer/Olifant
2. Machteld van der Hoeven/Argus
3. Gerber Loman/Minor
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Herenpodium
NK Lang 2022/ Roekel 2. Roland van Loon/KOVZ            1.   Remco Hereijgers/ Olifant          3.  Marijn Edelenbosch/HOC’93
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Arguskampioenen bij het NK Long Distance 2022, 
Frans Vos ,H85, Manon Mensink, D45, Rafael en Stef Halter, HB, Nora Mourits, D18, 
Elin Zwikker, D14 en  Dicky Mooy, D70.

Interclub, 20 november, Havelte /HOC’93
Een jaar geleden won Argus de InterclubCUP. Vooraf aan die wedstrijd was er al de nodige opwinding 
door het grote aantal leden dat zich via oriënteringonline slim had ingeschreven. HOC’93 heeft een 
ander inschrijvingssysteem en we bleven dus tot de startlijst (zou die nog komen vroeg ik me de 
donderdag af, er stond immers niets over vaste starttijden in de aankondiging) in het ongewisse hoe 
onze kansen er bij lagen. HOC’93 liet zich niet afschrikken door mogelijk organisatorisch puntenverlies 
en bracht liefst 37 leden op de been met een optie om de 0.25 puntenclausule te gebruiken om de 
wisselbekervan Argus over te nemen. Uiteindelijk bleek het slechts voldoende om de KOVZ nipt achter 
zich te houden. Zouden alle verenigingen aan deze wedstrijd een gelijke importantie hebben 
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toegedacht dan zou er met ruim 150 man op het scherpst van de snede zijn gestreden. Argus bleef, 
ondanks een wake up call van Manon, op 20 leden steken en Minor/KOVZ en Olifant kwamen niet 
verder dan een schamele15/11/5 puntenjagers. Misschien leuk om dit ook te memoreren tijdens het 40 
jarig bestaan van de NOLB als voorbeeld wat er allemaal nog niet is bereikt. (Naast ongetwijfeld de 
fenomenale successen tijdens het WK) Dat er toch 113 deelnemers waren was te danken aan 
deelnemers die als  geen/overig werden omschreven, totaal ongevaarlijke tegenstanders dus. 
Misschien dat goede lopers/sters punten zouden wegkapen bij kanshebbers zodat het gezegde van de 
strijdende honden opgeld zou doen. Bij Argus leek de Interclub niet te leven. Dat leverde bij de 
inschrijftafel in Kallenkote een overhaast vertrek van Kees en Katinka op die niet opgewassen wilden 
zijn tegen het feit dat ‘Argus” zich niet bij de organisatie had aangemeld waardoor er centjes werden 
verlangd. Argus liet ons in de steek, dus dat konden wij ook. Gelukkig wist Olga, inmiddels aardig 
ingeburgerd in het Drentse, een gaatje in de verdediging van HOC’93 te vinden en bleek ook wel te 
weten waar onze zwakke plek zat. De lol was er echter wel af. We snelden dan ook, zodra we ons 
hadden omgekleed en zonder nieuwsgierig te zijn naar wie gewonnen had, huiswaarts. Katinka na een 
puike race met 2 punten op zak en ikzelf leverde er een in voor MINOR dank zij een klierige kuitspier 
die er na 2 km helemaal de brui aan gaf. Gelukkig bleken onze punten niet doorslaggevend te zijn voor 
de grootste verrassing die dag. (Stel je voor dat….enz,enz.) We hadden de wisselbeker wederom 
veroverd!  En zo werd er toch nog gelachen. Misschien vraagt e.e.a. om een nieuwe functie/aanpak 
binnen de vereniging. (Teamcoördinator m/v. Inschrijven voor Estafette en Interclub altijd via het 
clubsecretariaat.) Goed voor wanneer we elkaar nodig hebben.
Kaart en baanlegging boden geen uitdaging en pasten beter bij de afgelopen NK Estafette, zoals die 
beter hadden gepast bij deze Interclub. Een voorstart (je mag niet zien waar je tegenstanders 
heengaan) is lachwekkend wanneer je vervolgens als schietschijf dient in het open terrein op weg naar 
de eerste post. Mike, 2 minuten na mij gestart greep me in ieder geval al voor de eerste post in de 
kladden. De enige kans om van Mike te winnen is immers dat hij van mij verliest en dat zat er in deze 
omloop nooit in. Uiteraard is een foto van dit succes een must. Nu eens niet uit eigen fabriek maar dank 
zij Freddy Kootstra is er blijvend bewijs. We zien uit naar de Interclub in 2023 bij MINOR. Wanneer nù 
iedereen deze datum, 8 oktober 2023, al vastlegt in zijn/haar kalender dan krijgt 3x is scheepsrecht 
weer een gezicht. Mooi weer verzekerd, want het is het weekend van de Yeti.
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Greenrace, 26 november, Lange Duinen, i.s.m. MINOR
Race zonder finish.

Voorop staat dat de O variant in het Greenrace circuit een kans is om het ledenaantal van de NOLB te 
doen stijgen. Alle lof dus voor MINOR om deze mogelijkheid op te pakken. 
Bij thuiskomst na de Interclub wedstrijd wijzigde ik als eerste de route waarvoor ik had ingeschreven op 
de Lange Duinen. De opgelopen schade aan mijn kuit zou dan zeker niet gerepareerd zijn, maar een 
wandeling kon een bijdrage aan herstel zijn en een paar foto’s om mijzelf en de Arguspost wat op te 
vrolijken evenzo. We hadden Geers jr,jr weten te strikken voor een tweede omloop in zijn achtertuin als 
mogelijkheid de relatie kleinkind-grootouders wat aan te scherpen. Al ben je dan een gemankeerde 
Oloper, dan kan je nog altijd proberen te slagen voor een ander examen, al wijzen de tussentijdse 
toetsen erop dat er nog wat geschaafd moet worden. Kleinkinderen veranderen met de tijden mee zal ik 
maar zeggen. Gelukkig mag je tegenwoordig zijn wie je bent zolang een ander er maar geen last van 
heeft, wat het wel lastig maakt. In afwachting van de ‘slager van Kampong’  bleek de rij voor het 
secretariaat in korte tijd flink gegroeid. Voordeel was dan wel weer dat Anne (of Arne, want je mag zijn 
wie je wilt zijn) Heikoop mij aansprak omtrent interesse om in het wedstrijdreglement afstanden 
aangaande de leeftijds categorieën aan te passen. Hij bleek de ArgusPOST niet te lezen en wist dus 
niets over de gedachten die we al jaren proberen te verspreiden want met Anne praten is vooral naar 
Anne luisteren. Wie weet kan ik dan in het laatste jaar van H75 nog een beetje meedoen in mijn eigen 
categorie. (Hout, hout, wat is hier van hout) Maar aanpassingen moeten natuurlijk een beetje ‘buiten de 
persoon’ plaatsvinden. Al vaak genoeg werden regels omgebogen naar persoonlijke situaties. 
Ondertussen was Katinka op zoek naar de finish. Op de postzegel van de Lange Duinen (onze kaarten 
zullen net zo zeldzaam worden) was het flink zandhappen geweest en misschien niet helemaal nodig 
(10-11). Eerder, tussen 7 en 8 nog even langs de roestende ransuilen. Al jarenlang vaste prik voor 
menig fotograaf. Bij 14 was het feest blijkbaar voorbij en dan……?. De postomschrijving sloot naadloos 
aan op wat er op kaart te zien was. De ultieme route voor Roland van Loon dacht ik nog. Met als prijs 
de pot met chocola aan het einde van de regenboog. Eenmaal terug in de kantine van de 
Knickerbockers bleek er geen uitdraai van de route te zijn. Ook geen spechtenselfie, of was die 
misschien alleen bedoeld voor de categorie ‘greenracers’? Bij een optelsom van oepsen komt 
automatisch ‘de prijs’ boven drijven. Hollanders hè. We hebben als 
voorstel om de deelnameprijs afhankelijk te laten zijn van de prijs die de 
eigen vereniging vraagt. Voorbeeld: Argus vraagt €6.00 maar jij betaalt 
€8.00 omdat jouw vereniging €8.00 vraagt. Uiteraard betalen de 
Argusleden bij wedstrijden van jouw club dan maar €6.00. Uiteindelijk 
bepalen we dus zelf hoeveel wedstrijden elders kosten.

O zonder einde…………….…Amai.
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12/12/1982 -11/12/2022, NOLB, op een dagje na, 40 jaar.
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40 jaar NOLB, Voor de oudere chocoladeliefhebbers onder de ArgusPOSTlezers een mooie 
gelegenheid om het verleden eens op te rakelen om de laatste quizvraag van dit jaar te lijf te gaan:  
“Wie zijn deze drie lopers en waarom kregen ze een medaille omgehangen.”  “Dat zijn 2 vragen”, hoor 
ik je denken. Nee, 3 in feite, want we willen ook nog het jaar weten. Alles bij elkaar 5 antwoorden. Denk 
niet dat dit een ‘makkie’ is. (Met kerst tijd genoeg, overleg tijdens het diner mag). Ik kwam er zelf (met 
hulp van het NOLB archief) ook niet uit. 

40 jaar NOLB, het vieren waard vond men en als zodanig werd er een organisatiecomité in het leven 
geroepen. Robert, Birgitta en Olga stelden een feestelijk programma samen dat weggespoeld werd na 
wat, hetgeen ons allemaal bindt, oriënteren. Al voor de start werd duidelijk dat de nostalgische kaart 
werd getrokken. Een zwart-wit kaart, waarvan de kwaliteit te hoog was t.o.v. die waar we het in het 
verleden mee moesten doen, en een heuse controlekaart waarin de merkjes moesten passen brachten 
het verleden tot leven. Ongetwijfeld zou dit in de speech van de voorzitter terugkomen en zouden 
excuses worden aangeboden voor de barre kwaliteit van de kaarten in het verleden waarmee een 
aantal van ons het ooit maar moesten zien te rooien. Hiermee wachten tot het 150 jarige jubileum leek 
geen optie. Dat gaan we niet gaan halen. Een aantal van de slachtoffers kreeg als genoegdoening nog 
wat gecertificeerd snoepgoed. Gelukkig sprak Birgitta, stalmeester van dienst, uit dat je altijd mensen 
niet noemt wanneer je anderen wel noemt. Niet helemaal des Bonds, gezien de garantie voor eenheid 
waarvoor NOLB staat. No One Left Behind! Inmiddels was de Jacob Haklander Wisselprijs, te zien als 
OLeuvreprijs, al uitgereikt door de Maestro himself. Peter Foppen bleek het Goudhaantje. De jury had 
zich een A4tje in het rond geschreven om alle credits te noteren waarom hij die prijs verdiende. 
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Wij zouden het voldoende gevonden hebben wanneer er alleen de namen Wouter en Niels-Peter op 
hadden gestaan. Inmiddels zijn zij ook al bijna toe aan een 40 jarig jubileum. Wat ons betreft een 
HARTELIJK GEFELICITEERD. Het is een serieuze prijs want hij wordt slechts uitgereikt wanneer daar 
aanleiding toe is. Jammer eigenlijk want ik vind die enveloppen met genomineerden wel spannend en 
dan tergend langzaam (dat lukte Birgitta aardig) toewerken naar ….and the winner is……..  
Het beginsel ‘in samenspraak met Jakob’ te komen tot de benoeming van mogelijke kandidaten zal ook 
heroverwogen moeten worden, nu ‘het vergeetspook’, ook in het leven van Jakob zijn intrede heeft 
gedaan. 
20 jaar geleden vierden we dàt jubileum. Met een wedstrijd in Schoorl. Zo dachten we. Een duurzaam 
gebeuren moest het worden vonden we. Een soort kers waar iedereen zin in heeft. (Het wordt nu een 
soort Scrooge en Marley verhaal) Vanwege de ‘slechte’ kaarten kwamen er weinig mensen naar 
wedstrijden van het randstedelijke AMOR. Misschien niet alleen daarom. In ieder geval bedachten we 
een formule voor meer deelnemers. U raad het wellicht … “de Interclub”. Een succesformule want we 
konden 120 kaarten intekenen. (december 2002) Met de hand, dan maak je wel eens een foutje. Met 
de computer overigens ook wel, de rode lijn van 11-12 bijvoorbeeld! Het weer (ijzel in het westen) 
speelde ons destijds parten zodat de kaarten een jaar de (ijs)kast in konden en HOC’93 de wedstrijd 
‘overnam’. In het Kerstverhaal ‘het 20 jarig NOLB jubileum’ kan iedereen nog eens rustig nalezen hoe 
het er in ‘andere tijden O’ aan toe ging. Inmiddels lijkt er wat sleet op de kers te zitten. Het zou in de 
geest van Jakob leuk zijn wanneer we er in de komende jaren weer iets meer van weten te maken. 
Als onderdeel van de feestelijkheden droeg Jakob zijn O archief over aan de voorzitter van de NOLB.
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uit: AMOR OL-Nieuws no 36, nov 2002
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bovenste foto:  Argusleden volgen aandachtig een speech tijdens het 40j jubileum.

onderaan: Linda Wols, voorzitter NOLB ontvangt taart van AdventureraceBond Nederland.    
     Sadie Zwikker en Wouter Foppen, winnaars 4,5 km wedstrijd.
     Jakob Haklander draagt zijn O archief over aan NOLB voorzitter Linda Wols.
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Bij de kerstboom passende kleding. 

Er zullen weinig mensen zijn die het traditionele kerstbeeld willen of kunnen weerstaan. Waarom 
zou je ook, en waarom ook niet. Aan tafel, naast de kunstspar, het konijn in zijn safehok, slechts 
beschermd tegen wolvengebroed en de kalkoen in afwachting van zijn kerstversiering die de bij het 
kniegewricht geamputeerde poten met opengeknipte koksmutsjes dient te maskeren. Daar kan het 
Argusblauw toch niet misstaan, dat doet het in het bos immers ook niet. De korte mouwtjes zijn 
natuurlijk niet van deze tijd, nu de kaarsverlichting ook voor de warmte moet zorgen. Kristine vond 
tussen de mottenballen nog wat koopjes en kwam met onderstaand kleding aanbod. Misschien is een 
scheve blik naar andere O clubs aanleiding om onze policy t.a.v. clubkleding en nieuwe leden eens te 
herzien. Sigaar uit eigen doos truc. Ook heel erg in is het ‘inleveren’ van je oude shirt (waar een 
gereduceerde prijs voor een nieuw exemplaar tegenover staat) dat dan gerecycled wordt of gewoon 
gewassen. Olga Zwikker komt met een kledingadvies mocht je in 2023 deelname aan een 
Oktoberfeest overwegen. Zelf te bestellen! 

Kristine ruimt de zolder op komt zo op de volgende gedachten.     
‘Argus kleding’ Wat is er nu mooier dan in een Argus T-shirt mee te doen aan oriëntatieloop 
wedstrijden. Herkenbaar blauw-groen met Argus erop. Nieuw lid en nog geen Argus T-shirt of 
misschien is je huidige T-shirt aan vervanging toe. We hebben de afgelopen jaren 2x een set T-shirts 
besteld en daarvan zijn nog verschillende maten beschikbaar. De verschillen zijn op de foto 
nauwelijks te zien. De T-shirts van de tweede partij zijn iets donkerder en de stof is wat soepeler. 
Mocht je interesse hebben om een T-shirt aan te schaffen, laat dit dan weten via argus@nolb.nl. 
Mocht je maat er niet tussen staan, en wel interesse hebben, laat dit dan ook weten. Als er veel 
vraag is, kunnen we een nieuwe partij bestellen.  

Peiling interesse voor muts of hoodie 

Naast het Argus wedstrijd T-shirt willen we graag kijken of er interesse is bij de leden voor een item 
die je voor of na de wedstrijd en andere momenten in de week kunt dragen. We dachten zelf aan 
eventueel een lekkere warme muts of een hoodie.   

Een gebreide muts met Argus Logo of het woord Argus 
—Kleur blauw of groen 
—Prijs tussen € 10 en € 15 
Een hoodie met naam en logo van Argus op de rug. 
Het zou ook een vest kunnen zijn. 
—Kleur blauw of groen 
—Optie mannen en vrouwen pasvorm 
—Op basis van eerste oriëntatie rond de € 60 
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We horen graag via de mail Argus@nolb.nl of er interesse is.

Info Voorkant Achterkant

Eerste partij 

1x Women L (€ 20) 
1x Kindermaat 140 (€ 20) 
1x kindermaat 116 (label 
eruit) 
(€ 20)

Tweede partij 

2x Women M (€ 32) 
3x Men L (€ 32) 
1x Men XL (€ 32) 
1x kindermaat 120 (€ 29) 
1x kindermaat 150 (€ 29) 
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Monica’s Corner, a newborn hipstar. 
Terugblik

Ik was er even niet. Niet ‘in bos en hei’, niet op de kaart, niet in de Arguspost. Ik kan niet beloven dat dit 
niet meer zal gebeuren. Alles in mij werd het afgelopen jaar beheerst door….. De Heup. 

Ergens in het begin van de coronatijd dook een pijntje op, links, in de lies. Het oriëntatielopen lag stil, 
de training ook, dus zelf aan de slag met een lekker looprondje op tempo. En toen kwam dus dat pijntje. 
Fysio er tegenaan gegooid, geen verbetering. Paracetamolletjes erin gestopt, tijdelijke verlichting. 
Fotootje: begin van slijtage in de linkerheup, maar nog te vroeg om daar serieus iets aan te doen. Een 
scala aan tussenoplossingen bood zich aan: nog meer paracetamol, meloxicam, mrsi, injectie met dit of 
dat. Maar, zeiden de mensen die er voor doorgeleerd hebben: uiteindelijk moet je eraan geloven, een 
nieuwe heup. En of je dan nog kan hardlopen, dat valt nog maar te bezien. En dan gaat het dus malen, 
in de bovenkamer. Want niet meer kunnen hardlopen……. 
Dat ‘uiteindelijk’ diende zich al snel aan. Ik loop veel in België (de straat uit fietsen en ik zit in België) en 
daar wisten ze wel raad met mijn angsten en twijfels! Ga naar die arts, die zet een sportheup (Andy 
Murray type) en binnen 4 weken ren je weer. Die arts bleek een beminnelijke, meedenkende man (hij 
had al veel oriëntatielopers met succes behandeld) maar een sportheup kreeg ik niet: 1. vrouw (broze 
botten) en 2. te oud (70+). Maar hij was wel positief over mijn looptoekomst: hardlopen zou weliswaar 
de levensduur van de nieuwe heup bekorten naar 15 jaar, maar toen hij in de gaten kreeg dat ik dan 85 
zou zijn begon hij te lachen, pakte zijn agenda en zei: ‘over 4 weken kan ik je opereren’. Kom daar 
maar eens om, in Nederland. 
Om u niet langer in spanning te houden: begin juli nieuwe heup erin, alle pijntjes eruit, 5 dagen 
vertroeteld door de zustertjes van het GZA, vervolgens revalideren-oefeningen-lopen met en zonder 
krukken-nog meer oefeningen en uiteindelijk, na 12  weken: alles o.k. u mag gaan hardlopen. 

Het nieuwe jaar kan voor mij niet meer kapot: de wedstrijdkalenders van Nederland, België en de RvE 
zijn inmiddels naast elkaar gelegd, planningen gemaakt, Argusposten kunnen weer gevuld worden!

PS: Heup rechts is nog goed. “Nog wel”, zeiden de witte jassen.
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Aangespoeld
Dirk en Christa Zwikker ontbraken bij het NK Lang op de Roekel. Oorzaak “The North Sea Trophy” een 
paar kilometer verderop. In eerste instantie hadden we deze lekkernij op de splitsing van de Belgisch/
Franse grens en het zilte zout ook aan onszelf beloofd. Balletjes rollen dus wel eens de andere kant op.  
Gelukkig spoelde op de valreep van verschijnen nog wat wrakhout aan, precies daar wat je het 
verwacht, anders dan bij de 12 jarige jongen die bij de aanvaring op de Waddenzee verdween. 
Deskundigen ten spijt. Gezien mijn onkunde om met de software ‘Pages’  ergens een bladzijde tussen 
te schuiven plakte ik deze bijdrage maar aan het einde vast (i.p.v. het een chronologische plek te 
geven) waardoor Monica het licht niet uit hoefde te doen.

North Sea Trophy, 13/14/15 november ,Koksijde, Belgie.  
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In november vond deze wedstrijd plaats in Koksijde, aan de Belgische kust vlak bij de grens met 
Frankrijk. De vorige editie hadden we ook meegemaakt en we waren toen heel enthousiast. De eerste 
dag was toen geweldig, een kaart alleen in duingebied en op een schaal 1:2000. Vooral in het begin 
werden toen veel posten voorbijgelopen. Dit jaar hadden ze de mooiste kaart in de duinen en soms 
langs zee, voor de laatste dag bewaard. Schaal was nu, net als de andere dagen, 1:4000. 

Vrijdag eerst naar Rijsbergen gereden om na een lekker kopje koffie met een heerlijke appelflap van de 
Rijsbergse bakker met Monica en Mike verder te rijden naar Koksijde. We hadden een geweldige B&B, 
het hele huis voor ons alleen en ’s morgens een heerlijk en liefdevol toebereid ontbijt. Maar voordat we 
daar heen gingen, moesten we eerst wat presteren, dag 1. Het terrein bestond uit een vakantiepark met 
veel kleine huisjes en een stuk natuur met hoge en deels zanderige heuvels. Niet super moeilijk maar 
je moest wel opletten. Dirk lette vooral op de huisjes, ik vooral op de wegen, wat niet zo slim was. Na 
de start kwam ik op een weg, die ik niet op de kaart kon thuisbrengen. Toch maar verder gelopen (wat 
je dus nooit moet doen, maar zelfs na 40 jaar NOLB lidmaatschap doe ik dit soort domme dingen), 
kwam uit bij post 7, op een zanderige heuvel, had toen in de gaten dat de weg de licht beige weg op de 
kaart was. Wedstrijd verknoeid dus, maar ik was niet de enige, een schrale troost. Dirk heeft alle dagen 
gewandeld en dat resulteerde deze dag in een zesde plaats van 14 deelnemers. 

Dag 2 werd gelopen op de kaart Koksijde Noordduinen, een duingebied met veel gaspeldoorn dus 
ondoordringbaar en veel kleine paadjes. Daarvan heb ik er een gemist, te ver doorgelopen, maar 
daarna snel hersteld. Problemen waren er in mijn route tussen post 5 en 6, waar de rode verbindingslijn 
precies door het hek liep, waardoor enkelen helemaal omgelopen zijn om aan de noordkant door het 
hek te kunnen. Maar ik niet!! 
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Het einde van de route was op een kazerneterrein, snel dus, maar ook met nog enkele duinen, 
oppassen dus. Dirk werd deze dag 4e. Waaruit dus maar weer blijkt dat je helemaal niet hard hoeft te 
lopen, goed oriënteren is  het belangrijkst!

Dag 3 op de kaart Schipsgatduinen. Na de start moesten we eerst een hoge zandduin op (we moesten 
denken aan Schoorl), het viel niet mee om je te oriënteren terwijl je boven op de heuvel naar beneden 
keek. Hoewel, de grote zandvlakte was een goed aanknopingspunt en post 1 stond daar waar ik ook 
dacht dat hij stond. Met post 4 had ik wat moeite, er waren ook zo veel heuvels en dalen, t/m post 7 
ging het redelijk, maar bij post 8 ben ik veel te vroeg gaan zoeken op heuvels die zoals naderhand 
bleek, niet op de kaart stonden, die waarschijnlijk daarvoor te laag waren. Maar ze leken op de heuvels 
van post 8! Uiteindelijk heb ik over de hele route van 2,1 km meer dan een uur gedaan, niet mijn beste 
wedstrijd dus. En Dirk? Die werd deze dag 3e!! In totaal werd hij 4e, op maar een halve minuut van 
nummer 3. Mike werd 2e in dezelfde categorie als Dirk en Monica en ik werden resp. 7e en 6e in onze 
klasse. 

We hopen er bij een volgende editie van de North Sea Trophy weer bij te zijn!

Christa

Planning ArgusPOST 2023:   1/3, 1/5, 15/8,  20/9 en 1/11
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