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Red@ctueel  
De Nieuwe Foorzitter legt het zelf uit.

Puzzel op de Koeweg.

Panbos orientrail.

NK Lang, Appelscha.

4 jaar later

Volgende ArgusPOST 11/11

        In dit nummer:

Hoewel er weinig actueels valt te melden is er 
toch veel te vertellen. Er zijn altijd wel van die 
voorvalletjes die het in zich hebben uit te groeien 
tot wereldliteratuur. Wanneer je de 
associatiehond niet aan de lijn weet te houden 
kan het goed fout gaan. Ik denk dan aan 
schattige cumulus wolkjes (wie kent ze niet) die 
uitgroeiden tot niets ontziende stortbuien, die 
niemand dit jaar gemist kan hebben. Soms vindt 
je de cadeautjes dicht bij huis, op de NOLB 
website bijvoorbeeld. De deelname van twee 
NOLB leden (wie kende ze nog meer niet?) aan 
internationale wedstrijden vulden in ieder geval 
hier voor een paar dagen de drooggevallen OL-
vijver. Gekluisterd zat ik aan de iPad. Helaas 
volkomen mediastilte op de site toen Kalle er niet 
in slaagde om bij de eerste 16 te finishen. (77ste, 
op zich zie ik daar naar uit). Maar goed, er is nog 
alle hoop voor hem om zich ’in the picture’ te 
lopen wanneer het Nederlands Kampioenschap 
Estafette wordt gereanimeerd.
Benieuwd trouwens voor welke vereniging hij dan 
uitkomt. ‘Ons Eef’ is een Olifantenvrouwtje dat 
van haar Zwitserse kudde is afgedwaald. Zij had 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de 
IOF lopers biedt, zoals ook tijdens de O-Ringen 
gebruikelijk was. Nog steeds is, misschien? Een 
weekje Training en coaching alvorens de 
5daagse zelf te lopen. Daar werd best veel 
opgestoken. We waren alleen niet zodanig 
georganiseerd dat de verkregen kennis en 
ervaring mede gebruikt konden worden voor de 
groei en bloei van de Bond en eerlijk gezegd 
denk ik dat de organisatie nog steeds niet klaar is 
om daar een begin mee te maken. In die context 
is het grappig dat Kalle lid is van Sandnes IL 
Orientering, wat mij deed denken aan Sadness O 
en het hele verhaal wat hier boven staat. Maar 
waarom zo zwaar op de hand? We mogen weer, 
met of zonder QR, en we gaan alles en iedereen 
uit de kast halen om van onze uitgestelde 
Tweedaagse op de Veluwe een succes te maken. 
Kom er ook maar uit, maar houdt de honden aan 
de lijn……..

Werner op de Koeweg.      Old School in the forest.
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Werner Halter is, zoals bekend, onze grote leider. Een Mao Zedong light. Het één kind principe al lang 
voorbij. Dat zijn handelen in de praktijk wel eens botst met de, in dit geval, voortschrijdende OL 
technologie levert in ieder geval weer Argus kopij op. Waarom hij bijvoorbeeld dnf. achter zijn naam kreeg 
in de uitslag op de Koeweg. Gelukkig hebben ze bij MINOR wel van rectificeren gehoord maar hoe je dat 
dan doet is nog even puzzelen, hun nieuwe gelikte website ten spijt. Een pdf’je aanpassen, altijd lastig. 
(Ook nog even iets verzinnen om te vermelden waar al die mooie foto’s vandaan komen jongens, 
waarmee ik natuurlijk jongens in de betekenis van ‘The New Wave’ bedoel.) Helaas geen OL post tussen 
de bomen met een aanstormend MINOR talent met een snel tenue. Suggestie: Klim eens met een 
camera op die Bostoren in Putten en app dan naar de acteur benden.	 	 	 	 	 	
Verdwaald nu. Sorry, Terug naar Werner. DNF zag ik als kortschrift voor De Nieuwe Foorzitter. Bij MINOR 
wisten ze niet dat hij zich met een Old School SI card, met slechts ruimte voor 30 controleposten, door 
het struikgewas van de Koeweg had geworsteld en werd daarvoor afgestraft met een plaats in de uitslag 
die op z’n zachtst gezegd ego-onvriendelijk kan worden genoemd. Mijn Hollandse alter ego zegt dan 
meteen : “Betalen we daar € 8:00 voor”. Over prijzen valt tegenwoordig heel wat te vertellen.	 	 	
Hierbij een redactionele poging tot enig eerherstel. Maar eens zien of hij het nodig vindt er zelf nog iets 
over te zeggen. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Onder het motto ‘Besturen is gluren bij de buren’ plaatsen we hieronder zijn eigen bijdrage 

Over twee weken is het dan eindelijk zover: dan begint de derde editie van Tweedaagse van de 
Veluwe! 

Na alle hobbels, die zijn overwonnen, durf ik eigenlijk niet meer zo stellig te zeggen, dat het doorgaat. 
Uiteraard hadden en hebben we te kampen met alle onzekerheden door de pandemie. Dit is niet alleen 
vervelend voor ons, maar ook voor Minor en Hoc'93 die een jaar langer moeten wachten met de 
organisatie van hun Tweedaagse. Daarnaast duurde het lang voordat er volledige duidelijkheid was over 
alle terreintoestemmingen en accommodaties. Het lijkt er echter op, dat alle puzzelstukjes op tijd op hun 
plek gaan vallen. Dankzij vereende krachten en het doorzettingsvermogen van de Tweedaagse 
commissie en de andere vrijwilligers zijn we in volle vaart op weg naar een mooie internationale wedstrijd 
met meer dan 300 deelnemers.
Op vrijdag beginnen circa 25 teams met de 'proloog' op een donker campusterrein in Wageningen. 
Afgelopen weken ben ik nog druk geweest om de vele nieuwe paadjes, bomen en struiken in te tekenen. 
Op zaterdag gaan we de routes van Marco volgen op het Kootwijkerzand. Op zondag staan het 
olifantengras en de tankbanen van de Arnhemse Heide op het programma onder regie van de familie 
Zwikker. Wie honger en dorst heeft gekregen van al dat lopen, kan terecht bij de catering van Johan en 
Henk. Bij deze willen we iedereen een fijne Tweedaagse wensen en we hopen velen van jullie dan te 
ontmoeten.

WERNER

Memory lane, start dag 2 tijdens onze vorige 2-daagse. 
foto Werner Halter
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Christa en Marit aan het puzzelen onder het oog van de fotograaf in de jachtstoel. Op weg naar welke post?
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 Met een ongekende gretigheid schreven we ons in voor de activiteit op de Koeweg. Ik rook de 
betekenis van het woord impulsaankoop. Bij impulsaankopen ontstaat er wel eens vaker brand. Omdat 
ik ook al langere tijd het maken van sportfoto’s had moeten missen besloten we gezamenlijk de route al 
fotograferend te wandelen. De route al wandelend fotograferen was weer iets anders. Er moesten wel 
een paar poppetjes te zien zijn. Dat we twee uur onderweg waren en voornamelijk deelnemers in de 
4,5 km omloop langs zagen komen was inherent aan de kaart waarmee wij liepen. Uit piëteit met de 
deelnemers op de andere routes hielden we de gemaakte foto’s maar exclusief voor de lezers van de 
AgusPOST. We probeerden wat met licht van de andere kant. Katinka moest zelfs een keer of vijf net 
doen alsof ze een post aftikte, waarvan één keer in de roos natuurlijk, voor een eindtijd van 2:00:24.

Soms stoof er echt iemand voorbij zodat de kans een beetje beweging in de foto te krijgen toch niet bij 
voorbaat uitgesloten was. De loper zelf rekende, zo bleek na de wedstrijd, ook op een monument 
momentje, maar helaas, te onverwacht, want van achteren, en eenmaal voorbij is van achteren niet wat 
je wilt, in ieder geval niet op een bospad. Richard Wolfs dus, dan maar zijn moeder. Iets trager, van 
voren, dus scherper. Wel enigszins aan het oog onttrokken door overstekend groen, waarmee ook in 
algemene bewoording de zichtbaarheid van de posten kon worden omschreven. Ik beklom een 
jachtstoel, niet makkelijk met een tegenstribbelend beeldgeweer in je hand voor een alternatief 
perspectief. We zagen Christa en Marit in discussie over het ‘hoe verder nu’. De kwestie ‘clubclash’ was 
tijdens het kerstdiner al naar tevredenheid opgelost, hier ging het dus uitsluitend om een O technisch 
vraagstuk. In de buurt van 15 zagen we ze weer terug, nu met gedeelde gedachten over de juistheid 
van de standplaats van die post. Ook de aloude tekenwet ‘één, dan allen, niet allen, dan geen’,  
wanneer het op boomstronken en kuilen aankomt kwam langs. Peter Foppen die ons de amuse op de 
Koeweg had voorgeschoteld, zag wat donkere wolken m.b.t. zijn plezier in het organiseren van 
activiteiten. (Toch een vereiste om energie te genereren) Met name de overkill in bureaucratie leek hem 
bedreigend. Wij konden niet anders dan het volkomen met hem eens zijn. Zo, met het zonnetje erbij 
werd het toch nog gezellig op het weitje naast de parking.

Panbos O, de paden op en de lanen in.

4

Dank zij het overzicht van het 
deelnemersveld op O.online 
wisten we dat we eindelijk de 
chocoladereep aan de winnaar 
van onze laatste puzzel konden 
uitreiken. Voorafgaand aan de 
omloop hadden we een kort 
persmomentje. Hadden we 
geweten dat Roland zijn prijs ‘en 
route’, tussen de posten 6 en 10, 
soldaat zou maken dan hadden 
we hiermee gewacht tot na 
gedane zaken. Een ander scenario 
kan zijn geweest dat hij, tussen 6 
en 10, in gedachten zijn prijs al 
zag wegsmelten op het dashboard 
van zijn auto, hetgeen hem 
zodanig afleidde dat hij de winst 
aan een Argonaut moest laten. 	
Zulk weer was het wel! Iedere 
suggestie al zouden wij het 
resultaat van de wedstrijd hebben 
willen beïnvloeden beschouwen 
we als pure laster.

tanden bloot in het Panbos
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De spierpijn in mijn bovenbenen hield nog even vol, drie dagen na mijn terugkeer in Oland. 
Wederopstanding wellicht. Niet te verwarren met die man van het kruis. Direct na de finish geen centje 
pijn natuurlijk. Een rood hoofd als zichtbaar restant van gedane inspanning bij, voor mij, tè warm weer. 
Oude wijven zomer. Indiaanse zomer, maar dat is er een op het randje. Dat ‘oude wijven’ wordt je 
natuurlijk ook niet in dank afgenomen. Uiteraard had hier de CO2 uitstoot schuld aan. Ik zie het najaar, 
en een niet te enthousiast voorjaar, als mijn bondgenoten voor ideaal sportweer. De gelukkigste 
deelnemer in het Panbos was Dunja van de Riet. Eindelijk kon haar hond lekker onaangelijnd een 
rondje meerennen. Wanneer winnen er niet meer inzit kan je voor het geluksgevoel dus altijd nog een 
hond nemen. Aan honden geen gebrek in het Panbos. Veel leken erg op elkaar. Ik vroeg me af of 
iedereen bij thuiskomst wel zijn eigen hond uit de kofferbak zag springen. Of dat het aantal niet overeen 
kwam met wat er bij vertrek was ingestopt. Één van mijn schoenen moest in quarantaine vanwege 
verteerde en uitgescheiden voedingsresten. “Zal ik hem onder de kraan in de wasbak afspoelen of in 
een emmertje?”, intussen overwegend welke borstel ik daar voor zou gebruiken. “Laat eerst maar 
drogen.” Als alternatief voor niets is zo’n oriëntrail  best wel aardig. Hoe meer paden, des te beter. 
Leuker dan in de stad waar je ook behoorlijk de fout in kunt gaan wanneer snelheid niet gecontroleerd 
wordt. Zo liep ik tussen 4 en 5 te ver door op een verkeerd pad. Snelheid controleren  was geen punt. 
Kaartlezen, kaart goed vasthouden en passend maken met de omgeving zaten even op een 
onvoldoende. Dat scheelde in de eindtijd 3 minuten, zo bleek na het vergelijken van de splits en de 
route die Katinka had afgelegd. Leuk was het dat de uitslag direct op je smartphone kon worden 
afgelezen. Weet ik weer wat ik voor mijn verjaardag kan vragen.
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Orientrail Panbos, zo is’t gekomen, (Werner Halter)
Het begon allemaal met Maarten, die twee jaar geleden een trailrun deed in het Panbos bij Zeist. Dit 
leek hem een prachtig gebied om te oriënteren met veel open bos en klein reliëf. Bovendien schatte hij 
in, dat we wel van de paden af zouden mogen. Het is immers een populair hondenlosloopbos en 
loslopende honden blijven zoals bekend ook niet altijd op de paden. Hij stelde voor om een kaart van 
het bos te maken. 
Ik kende het Panbos toevallig ook, omdat ik er lange tijd wekelijks heb getraind met mijn voormalige 
atletiekclub Phoenix. Ik heb daar ook een tijdje in de wedstrijdcommissie gezeten en crosswedstrijden 
in dit bos georganiseerd. In 2006 heb ik zelfs samen met Bart een oriëntatieloop georganiseerd voor de 
atletiekclub. We hebben toen een poging gedaan om een kaart te maken, maar dat kostte veel moeite 
door de grillige hoogtelijnen. Bovendien waren er zo veel paden, dat we op de kaart moesten 
vermelden, dat niet alle paden waren ingetekend.
Het idee van Maarten vond ik wel goed, dus we besloten om de terreinbeheerder Het Utrechts 
Landschap te benaderen. We hebben eerst voorzichtig gevraagd of we een oriëntatieloop op de paden 
mochten houden. Dit mocht in eerste instantie niet, omdat de boswachter zich niet kon voorstellen dat 
we bij een oriëntatieloop netjes op de paden zouden blijven. Na enige overreding kregen we echter 
toch toestemming voor maximaal 50 deelnemers.
Het tekenen van de kaart kostte meer tijd dan gedacht. Maarten had redelijk snel een basisopzet 
gemaakt met de paden en de hoogtelijnen, die anders dan in 2006 nu in detail gratis online beschikbaar 
zijn. Maarten had ook de begroeiingsdichtheden automatisch van een Finse website (met een hele 
ingewikkelde naam) gehaald, maar dit gaf een te onrustig kaartbeeld en was in het veld niet goed 
herkenbaar. Dit hebben we daarom weggelaten. Ik heb vervolgens in het veld de paadjes nagelopen. 
Dit bleek monnikenwerk, want er blijken veel meer paadjes te zijn, dan op Openstreetmaps te zien zijn. 
Het was maar goed dat de wedstrijd door de pandemie met bijna een jaar werd uitgesteld, want anders 
was de kaart niet op tijd afgekomen.
Via Mike in 't Groen, die al wat langer rondloopt in de oriëntatieloopwereld, heb ik een paar jaar geleden 
een kaart gehad van de vorige NOLB-wedstrijd in het Panbos. Deze vond in 1988 plaats toen we nog 
wel door de bospercelen mochten lopen. De kaart was toen zwartwit en met de hand getekend. Als je 
deze kaart vergelijkt met de huidige OCAD-kaart, dan zie je dat oriënteren er een flink stukje 
makkelijker op is geworden, omdat kaarten veel duidelijker zijn geworden.
Op zondag 26 september vond dan uiteindelijk de Panbos Orientrail plaats en was een succes. De 50 
beschikbare plaatsen werden makkelijk gevuld, mede dankzij Wouter-Dirk die uitgebreid reclame had 
gemaakt bij zijn voormalige survival runvereniging in Zeist. In de splits was achteraf te zien, dat het 
dichte padennetwerk voor het nodige zoek- en puzzelwerk had gezorgd. Deelnemers konden niet 
blindelings op hun kompaslijn lopen, omdat doorsteken niet mogelijk was. Dit leidde tot een extra 
moeilijkheidsgraad.
Deze wedstrijd was het eerste Argus-evenement sinds de pandemie en tevens het enige  evenement 
voor de Tweedaagse. Het was daarom een goede test om te checken of alles het nog deed in 
combinatie met de nieuwe Arguslaptop. Deze nieuwe computer bleek het goed uit te houden zonder 
stroomvoorziening. Dit betekent dat we in het vervolg bij kleinere wedstrijden niet meer eindeloos op 
zoek hoeven te gaan naar een accommodatie met een stopcontact, maar gewoon een geschikt 
parkeerterrein kunnen uitzoeken.
Verder waren er twee innovaties. Ten eerste heeft Yvette nieuwe, dunne kabelslotjes gemaakt. 
Daardoor kunnen deelnemers beter punchen zonder dat er dikke kabelsoten in de weg zitten. Johan 
heeft handige hangslotjes bij deze kabels geregeld via zijn netwerk. De tweede innovatie was een 
nieuwe instelling in Helga waardoor uitslagen tijdens de wedstrijd live online worden gezet. Daardoor 
hoeven we in onze 1,5 m samenleving niet meer met z'n allen over een scorebord heen hangen, maar 
volstaat een blik op een mobiele telefoon. Bovendien kunnen nieuwsgierige vrienden en familieleden 
elke Argus oriëntatieloop nu live op afstand volgen. De volgende stap is liveverslaglegging via SBS6, 
maar daar wachten we nog even mee.
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NK Lang (NC5) op de Bosberg, met middle distance karakter. 10/10/‘21
Op zich natuurlijk een aanhef waar een vraagteken achter hoort. De ervaren O loper snapt best dat het 
moeilijk is om op de Bosberg Long Distancebanen te leggen. Maar laat ik zeggen dat we dit jaar niet 
ingewikkeld moeten gaan doen of we ons wel houden aan alle opgestelde regels. Gewoon een paar 
leuke wedstrijden. Dat er in de uitnodiging geen sprake was van vaste starttijden vond ik al een stap in 
de goede richting (maar dat muisje bleek nog een staartje te hebben). Natuurlijk had het NOLB bestuur 
al lang tekst en uitleg moeten geven over het verloop van de competitie en de kampioenschappen 
zodat er voor de fanaten en de  minder fanatieke lopers toch nog zicht was op alleen maar wat los 
zand. In de reglementen struikelde ik ook al een beetje m.b.t. de te lopen afstanden. Aanleiding was de 
2x6 km die de voltallige redactie te verwerken zou krijgen wanneer we ons zouden inschrijven in de 
passende leeftijdscategorie. Opvallend was dat de meeste routes minder dan het dubbele van de MD 
moesten lopen. Met uitzondering van H21/H35 die  aanmerkelijk meer dan het dubbele moesten lopen. 
(6/16 km) Dit in tegenstelling bij de D21/D35 die zelfs minder dan het dubbele moeten lopen (5,5/10) 
Vrouwen worden dus niet serieus genomen, zo leek mij. Of mannen tè serieus. Ik stel voor om H70/75  
slechts 5 km voor te schotelen op de LD en er ergens maar een baan bij te fantaseren. Bij de dames 
loopt men vanaf D50 t/m 85 allemaal 3 km op de MD daar mag best wat meer verschil in worden 
aangebracht. D50 t/m 65 misschien wat meer? Zo ook H60 t/m 70. De gegevens zijn van mei 2021 dus 
nog onder invloed van het Coronavirus zullen we maar zeggen. Voor zover ‘de Reglementen’. Vergeef 
me de allergische reactie maar ik heb het even helemaal gehad met de BUREAUCRATIE, nu we een 
maand voor onze tweedaagse plotseling te horen krijgen dat wat bureauongedierte denkt enige grond 
te hebben gevonden om ‘de natuur’ te sparen. U weet wel, datgene wat wij zo graag vernietigen.
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‘De Bosberg’ hadden we al lang tevoren aangekruist en ingepakt in een B&B weekend in Havelte waar 
we in een ander leven al eens moesten annuleren. We zouden ons hoe dan ook wel vermaken. Een 
dagje fietsen en een dagje oriënteren. Dichterbij de wedstrijddatum verscheen op de website van 
HOC93  de mededeling dat er sprake was van vaste starttijden. Zoals het eigelijk hoort bij een NK. 
Jammer dan. Het pakte voor onze BM inschrijving natuurlijk verkeerd uit want, hoewel er in omloop 5 
slechts 1 deelnemer op de startlijst stond mochten wij onze vrije start met de overige lopers in route 5 
hebbenl na de laatste start van de deelnemers aan het NK Lang afwerken. (Een eventueel voordeel, te 
behalen bij een vrije start in onze Nationale Competitie is dus geen bezwaar) Dat werd dan kwart voor 
twaalf of later. (Niet duidelijk was of er dan ook een tussenruimte van 4 minuten zou worden 
aangehouden) Soms houden we ons goed aan de regels. Bij de laatste info echter bleken de afstanden 
zodanig af te wijken t.o.v. de info bij inschrijving dat we zeker gekozen zouden hebben om onze ‘eigen’ 
omloop te lopen. We mailden de wedstrijdleider, Clemens Roos, kersverse redder van onze 2 daagse, 
met het verzoek alsnog onze route te lopen binnen de startlijst van het NK. Dat laatste ging niet lukken 
ondanks dat we ons ruim op tijd hadden ingeschreven. We voelden ons misleid. Het leek ons dat de 
Wedstrijdcommissie zich maar eens achter de oren moest gaan krabben. Een NK Long distance met 
een Middle Distance karakter. Je zou denken dat de controleur hier wel iets over te zeggen zou hebben 
en dat deze de wedstrijdcommissie geadviseerd zou hebben het NK Lang om te zetten in een NK 
Middle Distance. Iedereen blij toch. 
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Ook vraag ik mij af of het niet gebruikelijk zou moeten zijn een controleur te benoemen die lid is van 
een andere dan de organiserende vereniging. Uit oogpunt van onnodig benzineverbruik natuurlijk. Of 
we het jammer vonden dat we niet op de Bosberg gelopen hebben?  Best wel. We vonden ons zelf nog 
wel terug in de uitslag met DNS achter de namen. We vroegen ons af waarom we een 
voorkeursbehandeling kregen t.o.v. Odin Groeneveld, Remco Hereygers, Michel van Dongen, Ronald 
Hendriks en Larissa Rand, die allemaal wel op de startlijst stonden maar niet in de uitslag. 
Percentueel scoorde ARGUS hoog qua podiumplaatsen. !00% zelfs. Werner Halter pakte brons in 
H40/45. En Olga Zwikker dan? Olga won D40/45, Ik vroeg haar de kaart met haar omloop op te sturen 
en wat er door haar heen ging bij het behalen van de titel. Of het erg was dat ze voor HOC93 had 
gelopen vroeg ze. “Een beetje”, antwoordde ik. “Aan het eind van haar Duits”,mailde ze. Dan maar 
Werner geprobeerd. Altijd raak. Geniet van zijn reis op de Bosberg. Dat kampioenschap van Olga 
vinden we dus niet terug in het jaarverslag dacht ik nog. Ze vond wel het gaatje in de muur van de 
bureaucratie om de tweedaagse te redden. Voor de Arnhemse heide stond het licht wel heel lang op 
rood totdat….…Typisch een gevalletje van wat je kunt minder belangrijk is dan wie je kent. Tjonge, 
tjonge, wat heeft de 2daagse commissie collectief billen zitten knijpen. Meteen een goed moment om 
iedereen te bedanken die zich heeft ingezet of nog gaat inzetten om van dat laatste oktoberweekend, 
waarin je 1 uur langer kunt slapen, een geslaagd sportief feestje te maken. Natuurlijk bedanken we 
iedereen in het volgende nummer nog een keer.

4 jaar eerder…….

De volgende ArgusPOST zou op 11 november moeten verschijnen.
24 oktober generale repetitie op het Beekhuizerzand, tot nu slechts 5 Argusleden ingeschreven. 
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