
          ARGUS POST 1 / 1 maart 2023

1

POSTredactieadres: groenehel-et-kpnmail.nl
fotos: tenzij anders vermeld: Kees Geers / Katinka Mulder

Red@ctueel  Bestuurstafel
NC1/NK Middle Distance, 22.1

GMK/ Mulderkazerne Stroe, 29.1
Klein Zwitserland, Amersfoort 12.2

NC 2, de Bosberg, 19.2
Voorbeschouwing “De Interland”

incl. Quizvraag
Ons kent Ons.

Monica;s Corner 
Van Carnaval naar CarnavOL 
ArgusPOST 2 / 2023  5 mei

        In dit nummer:
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Ongelijkheid….. De wereld is er vol van. Neem 
nou de aandacht die vrouwelijke topsporters in 
Amerika genieten. Pas wanneer je een jointje 
rookt in Rusland omdat je thuis te weinig verdient 
wordt je ‘gebroken breaking news’. Overigens is 
breaking news meestal van korte duur en dient 
zich na het reclameblok alweer een nieuw record 
aan. Dat van Femke bijvoorbeeld. Zonder luchtje. 
Ze liep nu de hele race zonder ergens ‘lekker’ te 
lopen. Dat had ze van haar coach. “Lekker lopen 
zit er even niet in wanneer je de beste wilt zijn 
Fem” had hij voor de race tegen haar gezegd. Ik 
begreep dat ik geen coach nodig had om dat doel 
te willen bereiken. Ik loop immers iedere keer niet 
zo lekker, en de beste word ik pas dan wanneer 
mijn tegenstanders niet zo lekker hebben 
gelopen. Er zijn atleten die hun wedstrijden erop 
uitzoeken, om te kunnen winnen door gebrek aan 
tegenstand. TIP: Je schrijft je dan in in een 
categorie waar jouw gebruikelijke tegenstanders 
niet staan ingeschreven. Dat kan alleen maar 
wanneer je voorkennis hebt en dat betekent dat 
je, gelijk een veiling, de klok erbij moet halen om 
op het allerlaatste moment zeker te zijn van jouw 
slimheid. Wanneer iedereen gebruik kan maken 
van die voorkennis is er dus sprake van slimheid. 
Wanneer het om mondkapjes gaat is het een 
kwestie van ongelijkheid. De Interclub wedstrijd is 
dus een wedstrijd van ongelijkheid wanneer 
HOC’93 hem organiseert en van slimheid 
wanneer er ingeschreven moest worden op 
orienteeringonline. Ik propageer hier dus 
gelijkheid of ‘liever’ gezegd uniformiteit. Zo mag 
ook bijvoorbeeld het gebruik van SI air geen 
voordeel zijn t.o.v. SI Classic. Ach.. Femke droeg 
waarschijnlijk schoenen met doping terwijl de 
Tsjechische het maar moest zien te rooien met 
testosteron. ‘Ongelijkheid’ moet een mindset zijn 
want wordt ons niet altijd voorgehouden dat we 
allemaal gelijk zijn. Gelijk is nog iets anders dan 
hetzelfde. Gelukkig maar. Zet hem op allemaal 
daar in Lommel en vooral niet lekker lopen! Sadie Zwikker wint NK MD 2023 bij D21
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POSBANKLOOP  naar voren verschoven!
Nu naar 11 maart, en/of 12 maart naar de 3e wedstrijd 
voor de Nationale competitie in t’Harde!

Van de bestuurstafel:
We zijn dit jaar goed begonnen met een leuk NK Middel op een deels besneeuwd Kootwijkerzand met 
dank aan meerdere leden van de familie Zwikker. De opkomst was zeer goed. We hadden nog net 
genoeg papier bij de drukker om alle benodigde kaarten te printen.

Sinds december 2022 hebben we vier nieuwe leden mogen verwelkomen: Henk Snijders, Vanda 
Liadinskaia, Milou Mulder en Sebas Creemers. Sommigen hebben we al mogen begroeten bij een 
wedstrijd. Mogelijk stellen zij zich elders voor in deze Argus Post. Vanda en Milou kun je respectievelijk 
herkennen aan de NOLB-borstnummers 699 en 700. Zij hebben de eer, dat zij de laatste twee 
personen zijn die een papieren borstnummer van de NOLB hebben gekregen. Vanaf nu worden er geen 
papieren borstnummers meer door de NOLB bijgedrukt en uitgedeeld, omdat ze te weinig worden 
gebruikt. Bij HOC’93-wedstrijden is een startnummer meestal verplicht, maar daar kun je elk willekeurig 
nummer dragen. Sebas is dus helaas het eerste Arguslid zonder borstnummer.

Als bestuur vinden we het belangrijk dat alle nieuwe Argusleden goed worden geïnformeerd over hoe 
zaken binnen onze vereniging in zijn werk gaan. Daarom hebben we een digitale informatiefolder 
opgesteld. Deze zal binnenkort naar iedereen worden gemaild. Daarna zullen we nieuwe leden na 
aanmelding direct deze folder sturen, zodat ze bijvoorbeeld meteen weten hoe ze aan wedstrijdkleding 
moeten komen of hoeveel ogen de Griekse reus Argus had.

Tot de zomer gaat Argus nog een viertal oriëntatielopen organiseren:
• Op zaterdag 11 maart is de Posbank OL. Het was even spannend of deze dit jaar kon doorgaan. 

Het gebied van de Posbank is van Natuurmonumenten. Zij zijn strenger geworden bij het 
verlenen van toestemming voor sportevenementen, omdat het steeds drukker wordt in hun 
gebieden en omdat ze de natuur beter willen beschermen. Dit betekent dat we niet op de eerder 
beoogde datum van 18 maart mogen lopen, zelfs niet op de paden. Dit is namelijk in het 
broedseizoen, dat 3 dagen eerder begint. We zijn echter blij dat we een week eerder wel dit 
evenement mogen organiseren. De Posbank OL valt nu in hetzelfde weekend als de 3e 
Nationale Competitiewedstrijd, elders op de Veluwe. We hebben de nieuwe datum daarom 
afgestemd met organiserend vereniging Minor en de NOLB-wedstrijdcommissie en zijn hun 
dankbaar dat zij hierin geen probleem zien. Anderzijds is dit voor mensen die verder weg wonen 
een mooie kans om twee oriëntatielopen in een weekend op de Veluwe te lopen.

• Argus organiseert dit jaar het NK Sprint op zondag 16 april in Doesburg. Dirk heeft een nieuwe 
kaart gemaakt van deze oude hanzestad. De banen worden gelegd door Herman. Het 
competitiecentrum is in een oude stoomtramloods, omgebouwd tot een grand café met een ruim 
terras aan het water.

• Op donderdagavond 11 mei organiseren we een sprint in het Utrecht Science Park. Dit gebied 
staat ook wel bekend als De Uithof of de campus van Universiteit Utrecht. We hebben hier een 
keer eerder een oriëntatieloop georganiseerd, namelijk in 2015. Inmiddels is het gebied volledig 
veranderd met veel nieuwe gebouwen en een sneltrambaan, dus de kaart is weer als nieuw. 
Maarten de Vries maakt hierbij zijn debuut als baanlegger.

• De locatie van de wedstrijd van zondag 4 juni is nog niet helemaal zeker. Waarschijnlijk kunnen 
we terecht op Papendal, de thuisbasis van onze beroemde hardloopcollega’s Femke Bol en 
Lieke Klaver. Dirk heeft de kaart van Papendal vorig jaar volledig herzien voor de European 
Company Sport Games. Nu mogen wij ook lopen op dit bosrijke terrein, tenzij de locatie nog 
wordt verhuurd voor een groot evenement en er geen plek meer is voor ons. Medio april hebben 
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we hier zekerheid over. Als we nu onverhoopt niet terecht kunnen op Papendal, dan organiseren 
we elders een stadssprint.  

Voor het organiseren van al deze mooie evenementen hebben we uiteraard voldoende helpende 
handen nodig. De voorbereidende taken zijn al ingevuld, maar mogelijk zullen we vlak voor een 
wedstrijd nog mensen benaderen om op de dag zelf met iets te helpen. Elders in deze Argus Post vind 
je nog een oproep voor enkele meer lange termijn taken binnen de club.

Tenslotte, maar niet onbelangrijk: op maandag 3 april is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Deze start om 19:30 uur en is bij Johan aan de Wethouder Rebellaan 13 in Barneveld. Binnenkort 
ontvang je de uitnodiging en de stukken. Naast de gebruikelijke hamerstukken gaan we het onder 
andere hebben over de invulling van Argusactiviteiten komend jaar en in het bijzonder de Tweedaagse 
van de Veluwe die eind oktober 2024 weer op het programma staat.

NK Middle distance, 22 jan. 2023, Kootwijkerzand, ARGUS
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Al snel na het NK MD 2022 op Soesterberg konden de verliezers hun revanchegevoelens omzetten in 
daadkracht. Minder dan een half jaar later mocht het Kootwijkerzand, altijd uitdagend, decor zijn voor 
de herkansing. Ook de afwezigen in 2022 hadden nu weer een kans om zich in de boeken te schrijven. 
Sadie Zwikker en Roland van Loon namen het stokje over van Lieke van Opsta en Remco Hereijgers. 
Lieke hield het stokje tot in de laatste meters vast maar dank zij een Maria op/beleving van Sadie bleef 
ze 11 seconden verwijderd van prolongatie. Sadie legt het hierna zelf uit. Roland bouwde bij voorbaat 
een handicap in. Met de gedachte dat je zo oud bent als je je voelt startte hij in H21. Jeugdige 
overmoed zeg maar. Ook hij had een verklaring voor wat wij ‘het mirakel van het Kootwijkerzand’ 
noemen. Over jeugdige overmoed gesproken: Olaf Binsch schreef in voor H35. Dezelfde route als H21. 
Won daar in een tijd die in H21 genoeg was geweest voor de 3e plek!  Argus leverde naast Sadie nog 6 
kampioenen: Elin Zwikker D14, Hanne Mourits D16, Manon Mensink D45, en Katinka Mulder D60 bij de 
dames en Marco Mensink H50 en nieuwkomer Henk Snijders H60 bij de heren. Henk liep een strakke 
8’18’’ per km. Cijfers die ik ook tegenkwam bij Adrie van Opstal. Nou, dan ga je er even voor zitten en 
doe je iets met je pet. Elders deed ik ook iets met mijn camera zodat ik te laat bij de prijsuitreiking was 
om alle winnaars op de foto te zetten. Omdat het verhaal van onze toppers niet verloren mag gaan 
lieten we ze zelf aan het woord.

Sadie Zwikker:
Vermoeiend, dat oriënteren….

Op 22 januari j.l. was het Nederlands Kampioenschap Middle Distance, op de prachtige kaart 
Kootwijkerzand. Juist omdat het zo’n mooie kaart was besloot ik me in te schrijven voor de langste 
damesafstand, de D21. En bovendien, zo besprak ik met Tjitske een paar dagen voor het NK, we 
verliezen liever van die jonge meiden dan van vrouwen van 40…De afstand blijkt 5,7 km. Dat lijkt niet 
zo lang, maar jee wat vermoeiend…

Ik startte midden in het veld van de dames, zes minuten achter Lieke (Van Opstal). Bij de start natuurlijk 
al even gegluurd welke kant ze oprende, vooral het tempo waarmee ze vertrok viel op, ze had er 
duidelijk zin in. Toen zelf aan de start, in het vak met Peter Foppen, altijd gezellig. Post 1 gelijk heel 
dichtbij, pfff, had mijn kaart nog niet eens gevouwen en ik was er al bijna. Peter Foppen stond ook bij 
mijn post 1, dat is gek want dat zou niet moeten als je gelijk start bij een NK. Wat achteraf ook klopte, 
het was helemaal niet zijn post, maar gelukkig wel die van mij. Daarna nog een paar posten in de 
heuveltjes in het bos, welke ik allemaal 
redelijk soepel aanliep. Post 6 was de 
eerste op het zand, een mooi zichtbaar 
bosje links houden en dan door naar de 
post. Ergens merk ik op dat er iets niet 
klopt, ik blijk het verkeerde mooi 
zichtbare bosje op het oog te hebben 
gehad. Volle bak rechtsaf, gelukkig twee 
kleine boompjes die me de weg wijzen 
naar de plek waar mijn post wel is. 

Daarna was ik gewaarschuwd, op het 
zand nog iets beter kijken en pas gaan 
rennen als het klopt. Dat werkt, ik loop 
alle posten soepel aan, soms tot mijn 
eigen verbazing. Onderweg naar 12 zie ik 
veel verder rechts dan ik de post 
verwacht een post staan. In een split second besluit ik er toch maar heen te rennen en zowaar, het is 
mijn post…pfieuw, geluk gehad. De volgende post word ik onderweg aangeklampt door een loopster 
die echt niet meer weet waar ze is, ik help haar op weg en loop door in mijn lijn. Rechts van waar ik 
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‘zeker’ weet dat mijn post moet zijn zie ik heel veel mensen ronddolen. Met enige (overmoedige?) 
zelfovertuiging besluit ik op mijn lijn te blijven (ze zijn duidelijk aan het zoeken en hebben nog niks 
gevonden, dus de post zal daar vast niet zijn) en loop recht op de post af. Heerlijk gevoel, iedereen 
komt van alle kanten aanrennen. Daarna treedt de vermoeidheid in en ben ik bij elke post blij dat ik er 
zonder kleerscheuren vanaf kom. Ik maak nog wat slordigheidsfoutjes, teveel naar rechts, teveel mee 
met de mannen van H21 die vlakbij lopen maar toch een andere post blijken te hebben en de laatste 
post zie ik gewoon niet, ik sta echt als een schaap om me heen te staren voordat ik de post, die op 10 
meter afstand vol in het zicht staat, registreer. Met mijn laatste puf nog een sprintje naar de finish, want 
ik besef me dat met een Lieke in vorm ik wel kans maak na zo’n wedstrijd gelopen te hebben, maar niet 
heel veel. 

Bij het uitlezen ben ik eerste van de twee op dat moment gefinishte deelnemers, geen idee waar alle 
andere loopsters die voor me startten zijn gebleven, die heb ik niet gezien onderweg. Lieke blijkt 10 
seconden langzamer te zijn, tijd die ik bijna had laten liggen bij de laatste post maar heb ingehaald van 
de laatste post naar de finish (13 seconden sneller). Dus dat is toch nog ergens goed voor geweest. 
Tjitske wordt uiteindelijk derde, dus we staan met 3 D40 op het podium bij de D21, dat is toch wel een 
beetje opmerkelijk. Als ik naderhand via whatsapp nog met Lieke onze tussentijden vergelijk en later 
ook terugkijk op de splitbrowser, blijken we een soort synchroon-OL gedaan te hebben, zes minuten 
van elkaar. Ik verloor wat tijd bij de laatste post en bij post 6, zij een paar keer een halve minuut en is 
net een paar seconden per post langzamer, maar de afstand tussen ons blijft telkens ongeveer gelijk, 
het was de hele wedstrijd spannend wie voorop liep. Vervolgens nog een paar posten ophalen, 
waarvan ik er sommige nu niet kon vinden die ik tijdens de wedstrijd wel vond, de scherpte was er 
duidelijk af. Dank en complimenten voor de baanlegging, het was weer leuk!

Ronald van Loon:  
Met het NK Middel op de kaart Kootwijkerzand was de keuze om te lopen in categorie H21 snel 
gemaakt, want om zoveel mogelijk van dit prachtige gebied te kunnen genieten loop je het beste de 
langste afstand. Het bijkomende doel voor mij was een podiumplek, met een eventuele winst hield ik 
geen rekening gezien het enorme tijdsverschil met Remco Hereijgers op het NK Lang twee maanden 
eerder (+23 minuten). De laatste keer dat ik nog eens vóór Remco eindigde was bovendien al twee-en-
een-half jaar geleden, die jongen is voor mij een maatje te groot geworden. Maar het liep anders dan 
verwacht op Kootwijkerzand……….

 De beoogde podiumplek leek al snel uit het 
zicht na een zeer slechte start waarbij ik direct 
bij de eerste drie posten in de fout ging en 
kostbare tijd verloor. Bij post 1 liep ik vanaf de 
startdriehoek te hard het bos in met de 
verwachting dat ik de post wel zou zien staan, 
wat niet het geval was. Naar post 2 een 90 
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graden fout waardoor Herman, 
die twee minuten na mij was 
gestart, mij vóór post 2 al 
gepasseerd was. In een 
poging om de verloren gegane 
tijd weer in te halen keek ik 
richting post 3 niet nauwkeurig 
genoeg op de kaart en verloor 
wederom een minuut. Daarna 
ging het richting de wit 
bevroren zandvlakte en begon 
het bij mij steeds beter te 
lopen. De langste leg van de 
dag, van post 6 naar post 7, 
bleek achteraf gezien cruciaal. 
Remco maakte daar een grote 
fout en de drie-en-een-halve-
minuut achterstand die ik op 
dat moment virtueel op hem 
had werd omgebogen in bijna 
vier minuten voorsprong. De 
posten op de zandvlakte 
gingen perfect bij mij, ik liep 
volledig op mijn kompas, 
herkende de schaarse 

begroeiing en zandduinen onderweg en kwam steeds recht bij de post uit. Af en toe gaat het oriënteren 
precies zoals je het zou willen! Ik vermoed dat Remco flink van slag was door zijn fout bij post 7, want 
bij de posten 8 t/m 15 was zijn splittijd bij iedere post langzamer dan mij, waardoor mijn voorsprong 
naar acht minuten was gegroeid. Op het einde nog een paar posten in het bos, het was belangrijk om 
daar te vertragen en niet met dezelfde snelheid als op de zandvlakte te lopen want dan gaat het geheid 
mis. Bij de finish hoorde ik van de fout van Remco, hij was uiteindelijk zeven minuten langzamer dan 
mij. Bij het uitlezen van de SI-card bleek Marijn Edelenbosch 47 seconden sneller dan mij te hebben 
gelopen, maar hij had een mispunch bij post 1 (verkeerde post) (Post 1 van route 4? red.). Daardoor 
werd ik tot mijn verrassing Nederlands kampioen H21!
De les van deze dag: altijd blijven doorgaan, ook na een hele slechte start, want anderen kunnen ook 
fouten maken.

6

ARGUS Goudvinkjes Manon Mensink, Henk Snijders, Katinka Mulder en Elin Zwikker. Hanne en Nora Mourits 
evenals Marco Mensink waren de fotograaf te snel af . Hanne en Nora snapten we alsnog in Amersfoort.
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Gepruts op de kazerne 29/1
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Over privacy valt natuurlijk veel te zeggen maar dat je ID in de computer van Minor komt te zitten en 
vervolgens op schoolreisje gaat naar de Mulderkazerne in Stroe is een cynische gedachte waard. 
Blauwe ogen en vertrouwen werd al 80 jaar geleden afgeschaft dus wie nog vertrouwen heeft in 
vertrouwen is rijp voor een vlucht naar de maan. Daar beginnen we immers met een schone lei naar 
het schijnt. De eerste kaarttekenaars hebben er hun werk al verricht en het lopen is er voor iedereen 
lichtvoetig. Terug naar de werkelijklheid. Het terrein op de GMK Stroe. Behalve de in 2020 bijgewerkte 
kaart bleek ook het terrein te zijn bijgewerkt, en wel een die recht doet aan de maatstaven die van het 
gebruik van militair materieel wordt verwacht, waar ik maar mee wil zeggen dat het verwijderen van 
vogelkers geen activiteit was geweest in het kader van natuureducatie voor middelbare scholieren.   
Het leek meer op een metaforische aanpak van het asielvraagstuk zoals die door een enkele partij 
wordt nagestreefd. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer leek me. In ieder geval pech voor de 
vogelkers en ook een beetje voor ons. Tussen de posten 5 en 8 liepen we, (we, aangezien Katinka 
inmiddels 2 minuten op mij was ingelopen en in mijn voetsporen terecht was gekomen) figuurlijk van 
het kazerneterrein af, en er letterlijk een hinderlijke storing in het brein moest worden verwerkt. Iets wat 
leek op stilstaand beeld, geknars en het verschijnen van de suggestie de stekker er maar uit te trekken 
om het geheel te resetten. Uiteraard werd er dan net gescoord. Hadden we, onbekend met elkaars 
bestaan, getracht onze route te volbrengen dan was er wellicht nog iets moois te melden geweest. Juist 
in het leukste deel van de route daalde de mist over ons en konden we met de beste wil van de wereld 
niet terughalen wat we hadden uitgespookt. Gevolg: Katinka begon thuis direct allerlei sites met hele 
dure smartwatches met gps device’s te bekijken. Stiekem bleek ze wel de Strava app op haar telefoon 
te hebben aangezet waardoor ik na afloop kon zien dat er tussen 5 en 8 een bord spaghetti had 
gelegen of wanneer je, zoals Katinka, meer van jonge poesjes houdt hoe een bol wol er uitziet nadat je 
even niet hebt opgelet. Monica gaf wat informatie over haar gps horloge waarmee je de gelopen route 
met de kaart kunt synchroniseren nadat je deze hebt gedownload. Ze stuurde een voorbeeld van haar 
route op Gerhees op dezelfde dag als wij op Stroe liepen. Ze schreef :Ik vind het heel leerzaam om 
terug te kijken wat ik nou fout heb gedaan. Héél verhelderend soms.
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 Ons onvermogen in de digitale wereld is voorlopig een niet te beklimmen muur. Is er iemand die dit 
stap voor stap kan verwoorden? Het zou een interessant artikel kunnen zijn voor de volgende 
ArgusPOST. Misschien rolt er ook wel een advies uit voor een basic gps horloge waarmee je niet ook je 
slaap, hartslag, calorieën, fiets-, kano en wat voor profiel dan ook hoeft af te lezen want het werkt wel 
verslavend.  Het lezen van reviews levert ook niet veel op wanneer er zoiets staat als ‘doet wat ie moet 
doen’. Hadden we het wel naar onze zin gehad daar op Stroe? Ja dat hadden wij zeker. We zagen 
alweer uit naar de Bosberg. Ondertussen worden er ergens met een zoekmachine de woorden Geers/
ID nummer/GMKMulderkazerne bij elkaar gebracht en wordt dit artikel toegevoegd aan mijn dossier. 
Big Brother is watching me en niet me alone.

12 februari, Een bezoek aan Klein Zwitserland , Olifant
Er zijn in Nederland verschillende plekjes te vinden waar de plaatselijke bevolking niet wilde berusten in 
de eenvoud van hun omgeving en daartoe voor zich sprekend vergelijkingsmateriaal uit de kast liet 
komen voor een allureverhogend effect. Vandaar ‘Klein Zwisterland’. Het moet in een tijd zijn geweest 
dat, net als in Zwitserland, bijna niemand een hond had, en had je er wel een dan liep je niet snel in het 
bewijs van het bestaan van andere honden. Handhaven heeft in Zwitserland een ander gezicht. Ons 
Klein Zwitserland kon zich in ieder geval niet beroepen op dit aspect van Zwitserland. Er lopen in 
Nederland echt heel veel mensen rond die weten hoe het hoort: een goed baasje te zijn. Ze hebben 
alleen nog geen hond! De hoogtemeters bleken niet in de benen te gaan zitten. Daarvoor hadden we 
de Posbank nodig dachten we, totdat de NOLB website kopte dat ARGUS (lees fam.Zwikker) zich 
verkeken had op de vogeltjes die georganiseerde sportbeleving zien als een bedreiging voor hun 

9



          ARGUS POST 1 / 1 maart 2023

broedrust en aldus waakzame ecologen hadden ingeschakeld om zulks veilig te stellen. Helaas nog 
geen opruiende voorbeschouwing voor de Interland waar we vooral de jongste categorieën slecht 
gevuld zien. ARGUS kan zich gelukkig prijzen met de nodige jeugd en goed gevulde kinderwagens, die, 
mochten ze de jaren met growing pains (niet vergeten bij de mollentelling) weten te doorstaan, 
perspectief bieden. Ik denk dan weer terug aan Zwitserland waar we de zusjes Luder groot zagen 
worden en vervolgens veelvraat winnares en wereldkampioene (Simone) vervolgens mevrouw Niggli 
worden en dan de Zwitserse lange termijn planning een gezicht geven in de vorm van bij voorbaat 
onverslaanbaar D/H-12/14 spul. Maar je weet het maar nooit met pubers. Als ze echt niet willen lijken 
het net ezels.Bij de finishposten had een kleine spijtoptant (vlag weer in oorspronkelijke lay-out) zich op 
een picknick tafel genesteld om, zoals bij formule 1, finishers af te vlaggen. In de aanloop naar de 
eerste lopers had hij het SI-station aan een nauwkeurige inspectie onderworpen en geprobeerd of zijn 
vinger in het gaatje voor de SI-sleutel pastte. De ARGUS jeugd vocht een onderlinge wedstrijd uit. Zeer 
tot voldoening van Iris werden Philip en Maya verslagen. Die ARGUSjeugd ontvangt overigens de 
POST via het mailadres van hun zaakwaarnemers. Misschien iets van deze tijd. Maar stuur even 
JOUW mailadres naar de redactie: info@witschaap.nl . Uiteraard geldt dat voor iedereen die zelf wil 
bepalen of, en met welk mailadres je benaderd wilt worden. De snelheid waarmee kinderen 
tegenwoordig veranderen in jongvolwassenen moet angstaanjagend zijn voor hun ouders. Mede 
mogelijk gemaakt door de social media. Dus waarom zelf niet de ArgusPOST ontvangen of, tot beter 
begrip van het puberbrein, iets in de ArgusPOST schrijven.

Ons kent Ons, new kids on the block.  
Af en toe nemen we het met de privacy niet zo nauw, per slot van rekening zijn we hier nog steeds van 
mening dat de privacy rekening moet houden met ons. Bij het doorlezen van de uitslagen lees je dan 
ook wel eens een naam die in verband wordt gebracht met ARGUS (Bij deelname ging je al akkoord 
dat je naam in de uitslag vermeld zou worden, bizar toch?) Opvallend wordt het pas wanneer je boven 
of onderaan geëindigd bent. Henk Snijders kreeg bij het NK MD de virtueel zwaarste medaille om zijn 
nek gehangen en bleek bij nader inzien ARGUS lid te zijn. Wij, van de ArgusPOSTredaktie zagen er wel 
brood in. Het was even puzzelen maar in samenwerking met onze schatbewaker Johan konden we het 
juiste e-mailadres construeren en konden we Henk vragen om zijn eigen privacy te schenden. De vraag 
of Anne Heikoop hem had benaderd voor de Interland 2023 in Lommel (B) beantwoordde hij 
ontkennend en tevens op voorhand als ‘een reeds bezet weekend’ aangezien Henk ook leuke dingen 
doet met zijn hond. Afijn, laten we hemzelf aan het woord laten. 
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Laat ik me even voorstellen als nieuw lid van Argus. (foto’s en tekst Henk Snijders)

Ik ben Henk Snijders en woon met mijn vrouw Bernadette in Dinxperlo, voor hen die het niet weten, 
Dinxperlo ligt in de Achterhoek op de grens met Duitsland, de grens loopt door het dorp, de 
Nederlandse kant heet dus Dinxperlo en de Duitse kant Suderwick.
December 1989 zijn wij hier neergestreken omdat ik destijds op de kazerne in Eibergen kwam te 
werken, ik ben namelijk (beroeps)militair geweest tot 1 mei 2019. Sinds die datum geniet ik van mijn 
FLO (functioneel leeftijdsontslag). Lekker hoor, had ik vele jaren eerder moeten doen, haha.
Het is ook via mijn werk dat ik in aanraking ben gekomen met de oriënteringssport. Oriënteren is 
natuurlijk sowieso een vaardigheid die je als militair goed kunt gebruiken en tijdens de sportlessen werd 
dit sporadisch wel eens als sport beoefend. Daarnaast waren er ook regelmatig oefen-oriënterings 
lopen in aanloop naar het militair kampioenschap oriënteren. Hardlopen is altijd al mijn hobby geweest 
en fietsen (race/atb) vind ik ook leuk. In het verleden ook nog wel triatlons gedaan maar zwemmen 
werd me toch te veel een opgave. Dat hardlopen is me ook regelmatig opgebroken tijdens een OL, 

omdat ik dan meer met het hardlopen bezig was dan met oriënteren, zo van; post alweer voorbij omdat 
ik net lekker in een loopritme zat.😊 😊
Zoals gezegd dat oriënteren daar ben ik via mijn werk ingerold ook mede door (helaas veel te vroeg 
overleden) Peter Verbeek waarmee ik ooit eens samen een cursus binnen defensie volgde, hij zat 
destijds bij de militaire oriënteringsploeg en heeft me toen aangemoedigd om ook eens wat civiele 
wedstrijden te lopen. Dat heeft overigens nog wel een aantal jaren geduurd voordat ik dat ook 
daadwerkelijk ging doen. En van het een kwam het ander en ben ik dus wat vaker een wedstrijd in het 
weekend gaan lopen zeker ook omdat binnen defensie het aantal oefen-oriënteringslopen de laatste 
jaren sterk is afgenomen.
Dat ik voor Argus heb gekozen om lid van te worden hebben jullie te danken aan Christa Zwikker omdat 
zij mij al vrij snel voorstelde om lid te worden van een vereniging (lees Argus😊 ). Maar dat heeft best 
nog wel jaren geduurd want ik vond het eigenlijk prima om zo af en toe als “individual” in te schrijven, af 
en toe samen met mijn oudste dochter die het oriënteren ook leuk vind.
Mijn jongste dochter vind het ook wel leuk maar loopt dan liever samen met haar zus want dan kunnen 
ze lekker bijkletsen, dat gaat dan wel ten koste van het oriënteren☹. Het is me niet gelukt om mijn zoon 
enthousiast te krijgen voor het oriënteren.
Omdat ik de laatste jaren toch wat vaker een wedstrijd begon te lopen vond ik het toch tijd worden om 
lid te worden en voelde me dus door Christa “verplicht” om voor Argus te kiezen, haha.
Op 1 december ben ik lid geworden van Argus. 
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          ARGUS POST 1 / 1 maart 2023

Naast sport heb ik nog een hobby en dat is mijn hond Zoya, een Nova Scotia Duck Tolling Retriever 
oftewel Toller. Eigenlijk is dat toch ook weer sport want met de hond doe ik behendigheidstraining en 
dan ben ik als baasje toch ook weer aan het hardlopen.
De Toller komt uit Canada en is daar gefokt voor de eendenjacht. Kort uitgelegd; de hond lokt de 
eenden door zijn speelse gedrag en kwispelen met de staart (Tolling), eenden zijn nieuwsgierig en 
komen richting de hond, de jager schiet de eend en die moet vervolgens door de hond geapporteerd 
worden. Hierin worden ook wedstrijden/tests (met dummy’s) georganiseerd en daar zijn we voor aan 
het trainen. Zo genoeg over mezelf, we gaan elkaar wel tegenkomen bij een OL.

2e NC, de Bosberg, 19/2/2023, HOC’93
Tip voor de wedstrijdkalender 2024: Organiseer geen ‘belangrijke’ wedstrijd in het Carnavalsweekend. 
De afwezigheid van het zuidelijk gebroed was opmerkelijk. Slechts fervente carnavalhaters gaven acte 
de présence. O heerlijke Splitbrowser, zoveel leuker dan de cijfertjes van Winsplits. Het baasje van 
Toller zal bij zoveel visueel geweld ongetwijfeld gedacht hebben dat als….Even opzoeken lijkt me een 
nuttige les voor de onnozele snelheidsmaniakken. Ongetwijfeld wordt de wet van Wim m.b.t. de eerste 
post ook weer eens opgepoetst. Zelf kwam ik er ook niet ongeschonden uit maar in het koren kijkt men 
niet op een kafje. Als onnozele snelheidsmaniak kun je dan in ieder geval je frustratie op de rest van 
het parcours achterlaten. Dacht je. ‘Je leert er veel van’ is het goedmakertje, iedere keer weer tot je 
weet waar de deur voor gelijkmatigheid is. Baanlegger Clemens Roos had de posten zodanig geplaatst 
dat er een leuke afwisseling was tussen routekeuzes en direct aan te lopen posten. De tweezijdig 
bedrukte kaarten voor de langste routes zullen op zich al een uitdaging geweest zijn. Leuke variant: 
Even posten op de voorkant, oneven posten op de andere voorkant. De Bosberg bleek vol te zitten met 
dassenburchten. Het devies was echter zwaaien en niet aaien, dus lazen we goed kaart en werden de 
gearceerde postlocaties gemeden. Wanneer je het bos loopt op te vreten heb je overigens slechts oog 
voor hetgeen zich op jouw route bevindt. Gesnapt worden in verboden gebied betekent nog niet ‘met 
voorbedachte rade’. Pas achteraf zie je dat je het erf van de das hebt omgeploegd. Een ander 
aandachtspunt waren de terreinfietsers. Als experiment waren er roze vlaggetjes langs het parcours 
opgehangen hetgeen tot gevolg had dat mijn aandacht voor een goed resultaat werd verplaatst naar de 
hoop het er levend vanaf te brengen. Bij de OL sport geldt in het algemeen dat je eerst het object hoort 
te zien en vervolgens de postzak. Op zich dient vanaf iedere mogelijke routekeuze de zichtbaarheid 
van de post gelijk zijn. Ook aan dit aspect had Clemens gedacht, waardoor ik op de heide naar 11 
aardig in de rui schoot. De wetmatigheid om niet van je plan af te wijken werd hier weer, ook letterlijk, 
met voeten getreden. We moesten die wetmatigheden maar eens afschaffen, dan krijgen die voeten 
eens rust. Per slot van rekening win je daar ook de Tour mee.
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Henk Snijders komt zich zelf tegen
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Voorbeschouwing Interland, 5 maart 2023 te Lommel (B)
Een gevleugelde tekst bij verrassende sportuitslagen is het commentaar van de experts dat ‘er hier 
sprake is van de geheimzinnige krachten in de sport’. Joris van der Bergh schreef er een boekje over. 
Team NOLB zal zelfs met geheimzinnige krachten de boter niet beschadigen. Met een onvolledige 
afvaardiging moeten we het spek en bonen die over zijn maar verdelen. Gelukkig houden de Duitsers 
er niet van en komen dan ook niet meer aan tafel. We zetten in op een spannend duel tussen de 
Vlamingen en de Engelsen. Brexit heeft het voortbestaan van de Interland blijkbaar niet op losse 
schroeven kunnen zetten. Ik kreeg van Olga de lijst met Nederlandse deelnemers, vervolgens zocht ik 
de samenstelling van team UK op, en kreeg via Monica het ‘telraam’ van Mike en een link naar de 
deelnemende teams https://helga-o.com/start/index.php?lauf=2471 . Ik vergat dat het bijhouden van 
rondetijden tegenwoordig uit de mode is, maar voor wie wil zijn er vakjes om zelf wat te fröbelen. Vooraf 
invullen lijkt toch een beetje op de TOTO. Na 5 maart hebben we inzicht in ‘onze’ prestaties. Nergens 
goed voor natuurlijk maar wel leuk. Ik lever hierbij het nodige recherchewerk aan om een ieder naar 
keuze eigen conclusies te laten trekken. Uiteraard staat de oplossing (Mike’s) in de volgende 
ArgusPOST, en al veel eerder op de NOLB site. De in het begin genoemde Joris schreef nog meer 
boekjes, waaronder de minder bekende brochure "De Post in de Vloeiweide". In dit 32 pagina's tellende 
boekje wordt verhaald over de geschiedenis van de laatste dagen van de tweede wereldoorlog in de 
omgeving van de Vloeiweide, waar bij de familie Neefs een verzetsploeg was ondergebracht. Op een 
verschrikkelijke manier zijn hier op 4 oktober 1944 negen personen, leden van de familie Neefs en van 
de verzetsploeg door de Duitsers om het leven gebracht, terwijl acht andere leden gevangen werden 
genomen en de volgende dag in het Mastbos zijn gefusilleerd. Ter nagedachtenis aan deze tragische 
gebeurtenis wordt elk jaar op de eerste zondag na 4 oktober bij het monument op de Vloeiweide een 
herdenkingsdienst gehouden. (Wikipedia)

DeVloeiweide ligt bij Rijsbergen en daar wonen Mike en Monica en zo kregen we de foto van de 
naamgeving m.b.t. één van de slachtoffers binnen, welke tevens de quizvraag van dit nummer oplevert  

Hoe link je deze foto met de OLsport? 
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Tabel 1

5 maart 2023, INTERLAND, Lommel (B)
pts pts

D14 Eilin Zwikker H14

D14 H14 Iep Swinkels
D14 H14

D17 H17

D17 Hanne Mourits H17 Joel Leistra

D17 H17 Nils Kuipers

D20 Maud Kuipers H20 Geert van der Hulst

D20 Nora Mourits H20

D20 H20

D21 Machteld van der 
Hoeven H21 Marijn Edelenbosch

D21 Tjitske Breimer H21 Remco Herreigers

D21 Sanne van Beek H21 Alexsei Morozov

D40 Olga Zwikker H40 Garnt Swinkels

Res Lisa Leistra H40 Werner Halter

D40 Lieke van Opstal H40 Ronald Somers

D40 Elke Swinkels Res Stevan Jochems

D50 Dunja van de Riet H50 Marco Mensink

D50 Masja van de Ven H50 Roland van Loon

D50 Linda Wols Res Pim van der Wijk

Res Martine Hoekstra H60 Adrie van Opstal

D60 Monica Roeling H60 Gerrit van der Riet

D60 Christa Zwikker Res Mike in 't Groen

D60 H60 Anne Heikoop

Argusleden BG Robert van der Hulst

totaal totaal

1

Tabel 1

Class Name Club Class Name Club

M14 Ben 
Chapman

SO W14 Charlotte 
Chapman

SYO

M14 Lawrence 
Hodgson

SYO W14 Isabel 
Hawks

HH

M14 Marcus 
Perry

BOK W14 Eskarina 
Medlock

WSX

M16 James 
Bryant

SYO W16 Grace 
French

WIM

M16 Robbie 
Lightfoot

SYO W16 Anna Todd SYO

M16 Ben Perry DEVON W16 Freyer 
Tryner

SYO

M18 Ben Gostick HH W18 Emily 
Gibbins AIRE

M20 Euan Tryner SYO W20 Miia Roller SYO

M20 Jim Bailey BOK W20 Imogen 
Pieters

SYO

M21 Ralph 
Street SLOW W21 Cecilie 

Andersen BOK

M21 Peter 
Taylor-Bray MDOC W21 Fiona Bunn TVOC

M21 Nathan 
Lawson OD W21 Laura 

Robertson SYO

M40 Nick 
Barrable SYO W40 Jenny 

Johnson SYO

M40 Oli Johnson SYO W40 Sarah 
Rollins SN

M40 Richard 
Robinson NOC W40 Lucie 

Todhunter SROC

M50 Charlie 
Adams SYO W50 Sara 

Campbell DEE

M50 John 
Duckworth

DVO W50 Amanda 
Crawshaw

SYO

M50 Andy 
Simpson

LEI W50 Emma 
Harrison

EPOC

M60 Jonathan 
Emberton

EPOC W60 Heather 
Fellbaum

FVO

M60 Peter 
Haines

AIRE W60 Jane 
Morgan

LOC

M60 Quentin 
Harding

CLARO W60 Alison 
Simmons

BOK

1

5-3-2023 Kattenbos Lommel Match OV-FRSO-NOLB-HF-EOC-LO
YW YW YW Tot.YW

Woman W-14 11 W-17 9 W-20 9 W Open 10 WMA 12 WMB 12 WMC 11 Tot.W
EOC England Charlotte CHAPMAN Anna TODD Emily GIBBINS Scarlet HEAP Anne STRAUBE Emma HARRISON Alison SIMMONS

(19) Eksarina MEDLOCK Freya TRYNER Imogen PIETERS Liz DREWE Lucy WIEGAND Heather FELLBAUM ( 1 ) ( 1 )
Isabel HAWKS Grace FRENCH Laura BROWN Lucie TODHUNTER Sara CAMPBELL Jane MORGAN 0 0

FRSO Walonie Anaïs MAZY Elvire PIERLOT Marie GILLET Aurélie DESCHEPPER Aline HERMANS Béatrice DE LONGUEVILLEBernadette GOVAERTS
(18) Florine FORTEMPS Kiara NIJST Marine SILLIEN Laurence DRABS Françoise RENARD Claire MUYLLAERT ( 2 ) ( 2 )

Violette MAYERES Louise MATTART Vinciane MULPAS Geneviève NYS Muriel CHOUFFART 0 0
LHFCO FrankrijkAlix BERTOUT Norah CLABAUX Louise AHOND Laurine HERMAN Agnès MERCIER Christelle WOJTKOWIAK Isabelle BEN KHALED

(21) Ambre MOTHERON Romane SENCE Marilou SANCHEZ Marie DINGREVILLE Marie DESRUMAUX Patricia FINET Isabelle BOULANGER
Emma CLABAUX Sascha FLANDRIN Nesrine KERMEZLI Roxane FLORENT Marlène SANCHEZ Sophie PISZCZOROWICZ Odile POULAIN 0 0

NOLB NederlandElin ZWIKKER Hanne MOURITS Maud KUIPERS Machteld VAN DER HOEVENElke SWINKELS Dunja VAN DE RIET Christa ZWIKKER
(16) Naomi VAN OPSTAL Sanne VAN BEEK Lieke VAN OPSTAL Linda WOLS Monica ROELING

Nora MOURITS Tjiske BREIMER Olga ZWIKKER Masja VAN DE VEN 0 0
OV Vlaanderen Domi KORSTJENS Fee MYLLE Maya RENARD Ems DE SMUL Amber THYS Kristel MERTENS Els PUT

(20) Mila VAN DE MOORTEL Fin MYLLE Sarah ROOMAN Hannah THIELS Greet OEYEN Marijs VANDEWEYER Lea SWINNEN ( 3 ) ( 3 )
Noore SELS Tille DE SMUL Julia KREKELS Nancy WENDERICKX Veerle TULLENEERS Linda VERBRAKEN 0 0

LO LuxembourgBarbora KUŽELOVÁ Olena PITIRIMOVA Helina POST Elisabet WIRTZ Maggie ROACH
(9) Linda KUŽELOVÁ Inga AUSEKLE Maria HENKES

Irena STOKLASOVA

( 88) YM YM YM Tot.YM

Man M-14 10 M-17 10 M-20 9 M Open 12 MMA 12 MMB 12 MMC 12 Tot.M Tot.
EOC England Ben CHAPMAN Ben PERRY Ben GOSTICK Ben FELLBAUM David ROOME Andy SIMPSON Ian DITCHFIELD Tot.Y

(21) Lawrence HODGSON James BRYANT Conrad REUBER Ben WINDSOR Nick BARRABLE Jamie RENNIE Quentin HARDING ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )
Marcus PERRY Robbie LIGHTFOOT Euan TRYNER David BUNN Richard ROBINSON John DUCKWORTH Roger THETFORD 0 0 0 0

FRSO Walonie Emile PASQUASY Arnaud MAZY Antoine MATTART Alain MAZY Christophe BERNARD Christophe AMERIJCKX Jean-Noël DEBEHOGNE
(20) Louis BASTIN Regis VANSCHUYTBROECKDiego BOMBAERTS Fabien PASQUASY Michel BASTIN Edgard FORTEMPS Pierre MARCHAL ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )

Robin FAUCONNIER Victor BROUWIER Mathis BROUWIER Nicolas SILLIEN Pierre-Emmanuel DEMEUSEServais HICK 0 0 0 0
HF Frankrijk Adam PRINS Alexis JAYET Hugo PISZCZOROWICZ Alexandre DEES Grégory PRINS Eric MATTART Dominique BRUYLANT

(21) Jean BAUDSON Nathan MOTHERON Lucas CHABE Louis HALTZ Jérôme BAUDSON Eric RADONDY Joël POULAIN ( 2 )
Tom FLANDRIN Vianney VEROVE Mathieu VAYSSAT Lucas VARIN Serguei SMIRNOV Jérôme DANEL Philippe TAELEMANS 0 0 0 0

NOLB NederlandIep SWINKELS Joel LEISTRA Geert VAN DER HULST Aleksei MOROZOV Garnt SWINKELS Marco MENSINK Adrie VAN OPSTAL
(16) Nils KUIPERS Remco HEREIJGERS Ronald SOMERS Pim VAN DER WIJK Anne HEIKOOP

Rik TENSEN Werner HALTER Roland VAN LOON Gerrit VAN DE RIET 0 0 0 0
OV Vlaanderen Nathan JANSEN Bob DE CLEENE Jorn KENNIS Liam THIELS Jan OEYEN Dirk GOOSSENS Bart VAN DE MOORTEL

(21) Thor WOLLES Mats DE SMUL Rune DE CLERCQ Simon KREKELS Joost TALLOEN Gunther DEFERME Luc MELIS ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )
Wout BOECKX Thomas JANSEN Willem BAKELANTS Wouter HUS Tomas HENDRICKX Wim VERVOORT Wiet LAENEN 0 0 0 0

LO LuxembourgMatthias WIRTZ Jevgenijs SPROGE Chris SCOTT Jan SLÍVA André PIERLOT
(13) Oleksandr RYBAKOV Petr KUŽEL Jonas WOLFF David ROACH

Ondřej KOTECKÝ Sven GÖBEL Michael HOCK Freddy HENKES

C:\Users\Mike\Desktop\12345678912345678920-2-2023Toi Toi Toi lui.
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Trainer voor één dag
In het najaar willen we weer een trainingsochtend organiseren speciaal 
voor Argusleden. Het doel is dat we onze oriëntatieloopvaardigheden 
oefenen. Dit kan met een standaard route, maar ook met een speciale 
vorm om een bepaalde techniek aan te scherpen. Daarnaast is de 
training een goede gelegenheid om bij te praten met andere mensen 
binnen de club. We zijn op zoek naar een creatief persoon die dit wil 
coördineren.

 

Materiaalbeheerder
Dirk en Christa hebben tot nu toe altijd het materiaal beheerd en bij hun 
thuis opgeslagen. De verantwoordelijkheid voor het beheer van het 
materiaal willen ze nu overdragen aan iemand anders binnen de 
vereniging. Het bestuur zoekt dan ook iemand die dit wil doen. In ieder 
geval het beheer (schoonmaak, controle en herstel), de opslag van de 
spullen mag bij Dirk en Christa blijven, als je zelf of bij jou in de buurt 
geen goede opslag ruimte hebt.

Wil je dit doen of heb je nog vragen, mail naar Argus@nolb.nl of bel 
Kristine (06-11184299) 

2 leden voor het bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 leden (voorzitter, 
secretaris en penningmeester). Dit is het minimum en kwetsbaar. 
Daarom zoeken we leden die het bestuur willen versterken, zodat 
we wat meer armslag hebben om de verschillende taken voor 
Argus op te pakken.

Interesse of wil je eerst wat meer weten wat het inhoudt, mail 
naar Argus@nolb.nl of bel Kristine (06-11184299)

Leden organisatie-commissie Tweedaagse 
2024
Het lijkt nog ver weg, maar NOLB en het bestuur van Argus 
zijn al bezig met de wedstrijdkalender van 2024. In 2024 is 
Argus weer aan de buurt voor het organiseren van de 
Tweedaagse van de Veluwe. Wie van de leden vindt het 
leuk om samen met een 3 / 4 anderen de voorbereiding voor de Tweedaagse op te pakken. 
Taken van de commissie zijn onder andere organisatie van de wedstrijd technische zaken, 
toestemming en vergunningen, inschrijving en secretariaat, communicatie, inrichting cc en 
regelen inzet van vrijwilligers. Het baanleggen hoeft niet door de commissie zelf gedaan te 
worden, dit kan ook gevraagd worden aan iemand anders. Commissie zal na de zomer 
starten met de eerste acties (toestemming en vergunningen), de ervaring leert dat het 
meeste werk ligt in de laatste weken voor de tweedaagse .  

Wil je dit doen of wil je eerst wat meer weten, mail naar argus@nolb.nl of bel Kristine 
(06-11184299)

2
0
2
4

26 -27 oktober 

(advertentie van het Argussecretariaat)
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M O N I C A ’S 

C
O

RN
ER

Toch nog 
een beetje 
carnaval 
tijdens de 
POM

CARNAVAL…… ? Of een oriëntatieloop?
Jarenlang was het een heftig strijdpunt in huize IntGroen/Roeling: Gaan we carnaval vieren of gaan 
we een oriëntatieloop doen? Het was IntGroen die dit punt steeds weer won. Niet zo gek: Zij, van 
‘boven het riool’, import brabo, vond carnaval maar onzinnig gedoe. Tot zij per ongeluk een keer met 
haar vriendin meeging naar het carnaval en hem tegen kwam. Hij, ras-brabo, kreeg het carnaval met 
de paplepel ingegoten, bouwde carnavalswagens, liep in gekke groepen, zat 4 dagen in de kroeg (of 
5, als hij dat kon regelen) en dacht altijd dat het feest niet doorging als hij er niet bij was. 
De rest laat zich raden. Ware liefde kent geen grenzen, dus ging ik jarenlang op zondag mee naar de 
optocht. En naar het café. En deed alsof ik het ook leuk vond. Totdat ik echt verslaafd raakte aan OL 
en er keuzes gemaakt moesten worden, want de  OL-kalender kent geen carnaval. En die keuze viel 
altijd uit in het nadeel van die kalender. Zelfs de interland in Engeland liet hij er voor schieten. 
De eerste twijfels dienden zich aan: zij liet die interland niet schieten. En het jaar daarna kwamen 
Christa en Dirk met het voorstel: wij gaan naar de Portugal O-Meeting (altijd tegelijk met carnaval), ga 
je mee……?  Dat ging hem te ver, zij alleen naar het zonnige Portugal, en dus liet hij carnaval voor 
wat het was. Voor deze ene keer!  
Ik kan u verklappen, het is niet bij deze ene keer gebleven. Want het jaar daarop was het weer POM, 
en het jaar daarna nog eens. Toen corona kwam, lag alles stil en hoefden er geen keuzes gemaakt te 
worden. Pas dit jaar weer, wordt het carnaval….. of gaan we naar de NC2 in Appelscha? 
De vliegschaamte heeft ook hier toegeslagen, dus de POM zou het zeker niet worden. 
De vraag in de aanhef is beantwoord: het werd Appelscha!                
En geef ons a.u.b. nog vele mooie wedstrijden tijdens carnaval!
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Nog één keer het Kootwijkerzand met de langste route als aanvulling op het verhaal van Roland van 
Loon.

  Volgende ArgusPOST: 5 mei 
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Dat de Posbankloop alsnog door kan gaan, naar voren verschoven op 11 maart , heeft met de 
souplesse van de Wedstrijdcommissie te maken want er waren immers wat regels aangaande 
‘beschermde data’. Ik mag hopen dat ik als enige in de visuele marketing truc trapte waarbij door niet 
verder te kijken dan de foto, de nieuwe tekst verloren gaat. De vogels hebben inmiddels hun 
broedseizoen met meer dan een week naar voren gehaald. Sommige vogels zijn gevlogen zoals 
bovenstaand Arguslid Wouter-Dirk Huitzing, hierboven afgebeeld op de Posbank in 2022. Hij versloeg 
Henk Snijders, toen nog lopend voor INDIV (wat lijkt op INOV). Bruggetje want daar krijgt Wouter-Dirk 
wat centjes van om zijn ambities te kunnen waarmaken. En die lijken in niets op 13 km over de 
Posbank. Zolang hij Icarus maar met rust laat. Succes buiten de Argusdampkring ‘Wodi’
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