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de voorzitter doet het licht uit.

        In dit nummer:

de

Machteld van der Hoeven, (in oranje shirt),                   
het nieuwe schaap in de Arguskudde.

Veel oud nieuws natuurlijk, maar best wel lekker 
om het allemaal weer eens terug te lezen. 
Dat merkte ik bij het doorbladeren van de 
‘verzamelde Argusposten’ die uiteindelijk in de 
vorm van HEMA fotoboeken besteld konden 
worden omdat ik had gewacht op een actieprijs. 
Met 40% korting toch nog een heel bedrag. 
Indien ik er ook nog een digitaal exemplaar van 
wilde kon ik een vinkje plaatsen. Met de gedach-
te dat er misschien Argusleden zijn die, naast 
oriënteren, niets liever doen dan op een scherm 
kijken plaatste ik het vinkje. Op de laatste blz. 
van deze ArgusPOST vindt u de link naar de drie 
e-boeken. Mocht u de voorkeur geven aan een 
pdf bestand (zwaar bestand) voor op uw pc dan 
ontvangen wij daar graag een verzoek toe. De 
ware fan heeft uiteraard de binnenvliegende pdf’s 
al netjes in een hokje gestopt. Op witschaap.nl 
heb ik er inmiddels een aantal verwijderd opdat 
er meer ruimte ontstaat voor nieuwe impulsen. 
Wat we overigens ook graag ontvangen is copy 
van uw vakantieliefdes, deze zomer. Bij voorkeur 
verlucht met O kaarten van de plaatsen delict. 
We haalden de verschijnings-datum van dit 
nummer een week naar voren aangezien we de 
driedaagse in België toch maar aan ons voorbij 
lieten gaan. Mooie kans dus om daar iets over te 
schrijven. Bij deze een oproep om vast wat data 
te reserveren. 18 september NK Estafette. 
Altijd gezellig. We kunnen zelfs leuke teams 
opstellen om voor de prijzen te gaan. Zeker 
wanneer andere verenigingen hun toppers niet 
kunnen opstellen. De Interclub ‘21 heeft laten 
zien dat we meedoen als we meedoen. 
Op 11 september, een week voor het NK, 
kunnen we de vorm nog even aanscherpen op 
Zijpendaal. Voor de liefhebbers van gezelligheid 
2.0 staat op 9 oktober de ARGUSDAG op het 
programma. Neem allemaal een introducee mee. 
Bij uitstek geschikt voor een Easy O Challenge!

Koest Corona!, koest!, AF! Ga liggen… Goed zo.

Hoop zo.

http://witschaap.nl
http://witschaap.nl
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NC3, Sprint in Dordrecht, 27 maart/ Argus

Er kon gestart worden tussen 10:30 en 11:30. Vanuit een heus secretariaat in de vorm van het clubhuis 
van scouting St Johannes volgden we de linten tot waar Werner met stoepkrijt een soort hinkelbaan 
met slechts twee vakken op de straat had getekend. Wanneer het daar bij was gebleven had geen 
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Dordtenaar er weet van gehad dat het de startvakken van een oriëntatieloop betrof. Een half uur voor 
de eerste lopers zich bij Johan van Elten meldden hielden we een soundcheck met als gevolg dat er al 
snel een gordijntje op de tweede etage opzij werd geschoven, waarop een slaperig gezicht verscheen 
waar je vanaf kon lezen dat hij ‘not amused’ was. Het gezicht verdween, maar toen het piepen 
structureel bleek te zijn meldde het hoofd zich weer en meldde dat zijn rustige zondag niet goed was 
begonnen. Na veel begrip en overleg besloten we de starttijden slechts visueel kenbaar te maken 
hetgeen in dank werd afgenomen. Nog een puntje dus om ‘mee te nemen’ bij het organiseren van 
volgende stadsO wedstrijden. Inmiddels hadden wij ons met de fiets richting fotogenieke plekjes 
begeven aan de hand van de all controls kaart waardoor we O in Dordrecht zo gunstig mogelijk in beeld 
konden brengen. Op zich best een opgave, zo bleek. Met een toeristische kaart van de binnenstad 
naast de OL kaart hadden we al snel gezien dat er op de door ons op voorhand bedachte plekjes geen 
loper langs zou verschijnen. De toeristische highlights, waar we op gehoopt hadden zoals molens en  
bruggetjes bleken bij voorbaat buiten schot te blijven. Het schaap redde nog een beetje de stemming, 
en dank zij de atletische uitstraling van de lopers die de betreffende post in hun pakket hadden leken de 
foto’s op net iets meer dan een poging de Dordtse werewolf in schaapsoutfit te bevrijden. De scouts 
betrapten een wildplasser. Ongetwijfeld een O loper die dacht dat de snelste route naar het toilet toch 
echt de grassprieten voor zich waren. Wij sluiten hier nu nog vrouwen bij uit want in deze hebben zij 
nog een slag te maken. Dirk Zwikker meldde tijdens de jaarvergadering dat hij een ‘aanvaring met een 
loper’ had gehad en vroeg zich af wat er gebeurd zou zijn indien het ‘een bejaarde’ geweest zou zijn. 
Zou de betreffende loper niet gedacht hebben een aanvaring met een bejaarde te hebben gehad?    
Hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt. En zo was het maar net. Bèèèèèè.

Niet omdat we jarig zijn maar om de snoeverij.
Hoe zou het komen dat dit deuntje bij me opkwam toen ik ’s ochtends om half negen, ver voor de 
verschijningsdatum van dit nummer, maar kort na een stedentrip naar Dordrecht de items van het 
eerste nummer verwijderde en me zette tot nog onbekende tekst. Ik dacht aan alle correspondentie 
(mag je eenrichtingsverkeer wel correspondentie noemen?) die langs komt met smeekbedes (meld je 
aan als bestuurslid of helper) verzoekjes om ergens aan mee te doen (puzzels oplossen, wat hetzelfde 
is als vacante bestuurszetels opvullen). Het is er de tijd niet naar, en een clubhuis waar je ook naar toe 
kunt om gebruikelijke winnaars een nederlaag te bezorgen al betreft het geheel andere disciplines dan 
waar de vereniging voor is opgericht, ontberen we. Verenigingen werden opgericht omdat je samen iets 
wilt bereiken, al dan niet in groepsverband, sterk staat, nou ja, sterker, om mee te beginnen. Het 
ondertekenen van het inschrijvingsformulier is net zo vrijblijvend als het ondertekenen van wat dan ook.  
Niet dus. Tegenwoordig gaat dat met een vinkje. Een stuk sneller, een stuk gevaarlijker. Of ben jij wel 
zo iemand die algemene voorwaarden helemaal doorleest? Lezen is nog maar het begin overigens. 
Geen vinkje, geen toegang. Geen lid? Je mag misschien nog meedoen maar serieus nemen we je niet. 
Ambities heb je niet want al hoor je bij de besten: Je bent geen lid. Dan maar lid worden. Een spiraal 
waarin jouw eigen ik steeds groter wordt evenals jouw afhankelijkheid. Rudimentair gedrag is de 
meesten niet vreemd, hoe kan het ook anders. Wat en waar zouden we zijn zonder. Ondertussen zitten 
we een beetje te modderen met de ik en wij in ons. Als samenscholing van losse ikken is het lastig om 
WIJ te zijn en iets te doen voor anderen. Beter nog: Om het leuk te vinden iets voor anderen te doen. 
Bij Argus hebben we het geluk dat er nu nog mensen rondlopen die dit in hun DNA hebben zitten. Als 
vereniging hebben we niet alleen de plicht onze sport uit te dragen maar er ook voor te zorgen dat de 
mensen die zich inzetten om dit te bereiken de vereniging blijven zien als een warm bad, ook al is hun 
sportieve bijdrage marginaal. Wanneer je Arguslid wilt zijn zet je een vinkje omdat je weet dat er naast 
rechten ook plichten zijn. Plichten waarvoor je staat te trappelen om aan te voldoen. Nu dus even een 
mailtje naar info@witschaap.nl om jouw oplossing van de Arguspuzzel te geven. 

Even een officieel stukje uit de notulen van de jaarvergadering van Argus op 30/3 jl. ter ondersteuning. 
Kristine wil wel het bestuurlijke deel doen, in ieder geval komend jaar, maar dan moet er wel meer 
ondersteuning komen van andere leden. Het doel is om een groep mensen te activeren, die het bestuur 
ondersteunen, zodat niet alle taken bij enkele personen liggen. Nu is het toch vaak lastig om de 
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organisatie van een wedstrijd rond te krijgen. De oproepen per mail geven erg weinig respons. We 
hopen onder de leden meer het besef door te laten dringen dat iedereen een keer een steentje bij moet 
dragen om alle wedstrijden te kunnen organiseren. Als die doelstelling niet haalbaar blijkt, is het te 
overwegen om samen te gaan met een andere OL- of sportvereniging. (Het lijkt net of ik dit al eens 
eerder heb meegemaakt. Het samengaan vertaalt zich dan al snel naar het opheffen van de club en de 
leden hun keuze laten maken uit hetgeen hen rest)

Meppel en Groningen
Had nog gekund als het een Sprintweekend was geweest, Twee voor de benzineprijs van één. 
Groningen is overigens best wel leuk zonder OL, wanneer je tenminste het studentensfeertje eens wilt 
opzuigen. Dat laatste vonden we niet meer zo nodig. Dan maar op de slimme redactieknop gedrukt. 
Argusleden Sonny Wessels en Iris Eggels wonen in Groningen. Aldus wierp ik een balletje op om wat 
copy te scoren rond de sprintwedstrijden in Meppel en Groningen. Nee, daar gingen ze niet heen maar 
was het ook goed om iets over het Antwerpse sprintfeest te schrijven? Dat bleek het uitpakken van een 
verjaardagscadeautje. Letterlijk en figuurlijk.
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ASOM Antwerpen - 1 t/m 3 april     Iris & Sonny 

Als verjaardagscadeau ontving ik een weekendje Oriënteren van Iris. Deze verrassing lag in 
Antwerpen voor het ASOM weekend wat voor ons onbekend was. Aangezien het spontane 
deelnemen op zondagochtenden tegenwoordig minder makkelijk gaat was dit weekend vrijgespeeld 
met behulp van opa & oma om met de oriënteermascotte aan de binnenspiegel de rit naar 
Antwerpen te ondernemen. Met een kleine pitstop op station Breda om wat Olifant-vrienden op te 
pikken waren we ruim op tijd op vrijdagmiddag bij ons gehuurde appartement om ons goed voor te 
bereiden op wat er allemaal op ons af zou komen.

Al snel bleek bij de eerste etappe van het weekend, de mixed-relay, dat wij deze rit en ruime 
aankomsttijd onbenut hadden gelaten toen wij bij aanvang direct in totale verwarring werden 
gebracht. Zo was er een heuse quarantainecirkel waarin we mochten warmlopen met één opgerolde 
kaart in onze handen. Na wat in- en uitlooptips van de wisselzone bleek bij het uitrollen van de kaart 
tijdens een drukke massastart dat er 4 banen op dezelfde kaart voor ons uitgelegd waren. 

Aangezien ik de eerste loper was gaf mij kaart met nr. 1 het meest logische gevoel en liep ik de 
eerste drie posten maar gewoon achter het groepje aan wat mijn richting uit ging. Nadat de snelle 
lange benen om mij heen wat afstand hadden genomen kon ik eens rustig kijken wat nu precies de 
bedoeling was.  Snel werd duidelijk dat ik vanavond niet één keer ging lopen maar nogmaals het 
donker in mocht. Met dat idee was het een lekker ritme zoeken en vooral de vele kris-crossende 
oriënteerders om je heen proberen te negeren zonder in aanvaring te komen. Na een 14-tal posten 
gevonden te hebben mocht ik naar de wisselzone om op te zoek te gaan naar Iris die met de 
invallende schemering inmiddels stond te springen achter het wisselhek met de hoofdlamp op. 
Zij nam de kaart en SI van mij over. Met een laatste hint gaf ik haar de opgevouwde kaart mee en 
riep:  ‘Je mag 2x!’.  Geen idee of de boodschap was aangekomen door de verblinding van alle 

5



ARGUS POST 2 / 2022 

koplampen achter het wisselhek. Gelukkig had Iris in quarantaine inmiddels uitgedokterd wat de 
bedoeling was en ging direct goed van start op kaart nr 2. Dit klinkt logisch bij het schrijven van dit 
stukje maar aangezien in de einduitslag 28% van de teams NCL had gescoord waren we niet de 
enige die het Bulletin niet tot de laatste regel doorgenomen hadden in de voorbereiding. Na een 2e 
wissel, waarin ik zo veel mogelijk poogde niet in de weg te staan voor de laatste wissel van de 
toppers die dit gebruikte als opwarmrondje, had ik inmiddels ook de hoofdlamp nodig door de 
ingetreden duisternis. Deze wissel kwamen we handen te kort voor het soepel overgeven van 4 
attributen. Daarbij speelde ook nog mee dat het behoorlijk afgekoeld was en de handen even 
moesten wennen aan de overgang van gevoelstemperatuur van rond het vriespunt deze avond. 

De laatste ronde kwam voor Iris haar rekening en verliep soepel totdat bij het zicht van de finish we 
bij post 55 van de 57 in totaal er pardoes één vergaten en alsnog bij Team NCL werden ingedeeld. 
Was het mentale verzuring, een gebrekkige hoofdlamp of een klassieke beginnersfout? We weten 
het nog steeds niet, we konden in ieder geval trots zijn dat we de kaartvolgorde goed hadden en als 
troost was er ruim voldoende mogelijkheid op herkansing dit weekend.

Om maar gelijk van onze blunders te leren pakten wij bij thuiskomst het bulletin er eens bij. En wat 
bleek, er stond een bonusetappe voor ons op het menu. Wij konden ook gewoon mee doen aan de 
Indiviual Sprint Knock-out. Ondanks de wetenschap dat we tussen de Europese toppers een zeer 
geringe kans maakte wilden we deze ervaring volledig tot ons nemen. We waren ten slotte niet 
gekomen om uit te slapen. Dus togen we zaterdagochtend naar de Linkeroever van Antwerpen met 
het idee dat we ons ingelezen hadden.

Alwaar het tegendeel ons weer confronteerde. In dit geval bleek de postomschrijving niet meer op de 
kaart te staan zoals de voorgaande avond. Deze werd apart aangereikt en er bleken starttijden in 
plaats van een startwindow waarin één van ons natuurlijk ruim te laat was en de ander veel te vroeg. 
Ondanks de grootte van het event en de vele deelnemers (ca. 660) bleek de organisatie niet aan 
half werk te doen. Veel was mogelijk, strak georganiseerd, goede locaties en complete inschrijving 
met t-shirt en Belgisch biertje en zelfs voor de ‘eerlijke’ concurrentie kregen wij, zonder borg, 4 stuks 
SIAC-Air in onze envelop op goed vertrouwen. Samen met het starten in de knock- out maakte dat 
de ervaring van een sprint toernooi compleet. 

Dus ondanks onze voorbereiding konden we gewoon starten in een verfrissend ochtendzonnetje. 
Het terrein bestond uit grote flats in veelal rechthoekige vorm. In eerste instantie niet zo spannend, 
doordat er erg veel groenruimte om heen was bleek er voldoende mogelijkheid om wat sprintlegs 
neer te leggen. Onderstaand een voorbeeld van een leuke keuze van 3 naar 4 waarbij de 
baanlegger veel had gewerkt met ‘mobiele hekken’ die ook daadwerkelijk aanwezig waren om het 
uitdagender te maken.

Het klasseringssysteem was uitgebreid toegelicht in het bulletin voor wie interesse heeft en bestond 
voor onze eerste loop uit eindigen bij de eerste 16 van je heat (waarbij er 3 heats per geslacht 
waren). Zoals verwacht kwalificeerden wij ons niet, maar met een geclassificeerd op ons bonnetje 
waren wij allang blij.
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De opzet stak goed in elkaar want ondanks onze uitschakeling stonden er nog gewoon 2 sprints 
klaar in de middag. Welke beide met 2,7 & 4,4 km goed te doen waren. De afstanden waren het 
probleem niet, maar het voor de 3e keer op een dag opwarmen en een sprintje er uit persen bleek 
toch wel een aanslag op de benen. Alhoewel dat bij het aanschouwen van de elite in de halve finale 
en finale niet het geval bleek.

Tussen sprint 2 & 3 van de zaterdag streden de toppers via diverse oriënteervormen voor het 
podium. Hoewel oriënteren een uitdaging is goed in beeld te krijgen was het voor de toeschouwer 
zeer aantrekkelijk gemaakt. Zoals hieronder te zien konden we in de halve finales van de elite (3 per 
geslacht) ze zien starten en volgen van post 10 tot finish door aan de zijkanten van de speeltuin te 
staan. Daarbij wisselde de posities nog regelmatig en bleek eens weer dat de verschillen klein zijn 
maar inhalen een grote uitdaging is met een groep finalisten die zo competitief strijd om de zege.

Daarna mochten we nog een keer proberen om de tactieken van de Elite te testen voor een 
derde etappe van de dag. En aangezien de legs gedeeltelijk over de finale kaart liepen hadden 
we nog een beetje het gevoel dat je mee deed met het weekendtoernooi. Al was de snelheid 
inmiddels aardig uit onze benen.

Als toetje was er zondag de mogelijkheid geboden om nog even af te sluiten tussen de WRE 
sprint voor Elite van 4,5km in de wijk Merksem of als je meer oriëntatiekilometers voor je geld 
wilde kon je kiezen voor de 10km Euro City race. Iris bleef ten bate van de afstand ingeschreven 
in WRE en mocht plaats nemen in quarantaine. Niet om Covid te ontwijken maar om samen met 
de toppers zonder mobiele telefoon zich mentaal voor te bereiden op de eindstrijd. Het scheelde 
seconden met het podium maar geen luttele. Al konden we tevreden toekijken dat met NCL op 
de vrijdagavond we het de rest van het weekend afsloten met classificaties.   Mede door tactisch 
inschrijven voor de Euro City Race van 9,5km mocht ik mij nog ‘Best of the rest’ noemen door 
de categorie Open te winnen terwijl alle Elites om de punten aan het strijden waren.
Rechtsboven nog een leuke finish voor de toeschouwers van de vrouwen WRE sprint.
Met volgelopen benen en een flinke tas met gebruikte hardloopkleding keerden we huiswaarts, 
waarbij we nog even de afzettingen van de start van de Ronde van Vlaanderen mochten 
omzeilen. We konden op de terugweg concluderen dat met het gebruik van de SIAC Air, de 
trainingskampen van landenteams, de vele etappes, de toeschouwerstribune en mobiele 
hekken we de echte spintersdiscipline in het oriënteren mochten beleven. Al met al een 
bijzondere ervaring waarvan we weer veel geleerd hebben in deze mooie wereld van het 
oriënteren.
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Bestuurs- en verenigingsnieuws
Waarover spraken zij tijdens de ALV?

Opening 
Werner opent de vergadering om 20:00u. We beginnen met het meest urgente punt: de 
bestuurssamenstelling. Officieel hoort Argus een bestuur met minimaal drie leden te hebben: een 
voorzitter, penningmeester en een secretaris. Nu Yvette aftreedt als secretaris, is dat zowel praktisch 
als theoretisch een probleem. Yvette geeft aan nog wel deels het wedstrijdsecretariaat te willen doen. 
Kristine wil wel het bestuurlijke deel doen, in ieder geval komend jaar, maar dan moet er wel meer 
ondersteuning komen van andere leden. Het doel is om een groep mensen te activeren, die het bestuur 
ondersteunen, zodat niet alle taken bij enkele personen liggen. Nu is het toch vaak lastig om de 
organisatie van een wedstrijd rond te krijgen. De oproepen per mail geven erg weinig respons. We 
hopen onder de leden meer het besef door te laten dringen dat iedereen een keer een steentje bij moet 
dragen om alle wedstrijden te kunnen organiseren. Als die doelstelling niet haalbaar blijkt, is het te 
overwegen om samen te gaan met een andere OL- of sportvereniging. 
De kaartkadastergroep heeft alle OL-kaarten overgezet in een online GIS systeem. Er zijn wijzigingen 
en een bijeenkomst hierover aangekondigd, maar hiervoor is nog geen uitnodiging ontvangen.

Centjes
Veel OL-verenigingen hebben de inschrijftarieven verhoogd. Argus heeft altijd de Belgische tarieven als 
maatstaf aangehouden. Die blijken nu ook verhoogd te zijn van €6,- naar €8,-. Toch zien we nog geen 
reden om het tarief te verhogen, aangezien we nog altijd winst maken op de wedstrijden. De 
Natuurtoets die in 2016 is opgesteld, is verlopen. Dit is een kostbare zaak om weer op te laten stellen. 
Kristine en Dirk vragen zich af hoe nuttig dit document is, aangezien de Provincie Gelderland in 
oktober, naar aanleiding van de toestemmingsproblemen met de Arnhemse Heide heeft aangegeven 
dat zo’n toets helemaal niet nodig is. Bovendien biedt het hebben van een geldige Natuurtoets geen 
garantie dat een evenement mag worden georganiseerd. Volgens Dirk is online een recente 
Natuurtoets van de Motorclub van de Arnhemse Heide gevonden. Mogelijk kunnen we deze gebruiken 
bij een volgende toestemmingsaanvraag. 
De kascontrolecommissie, Kristine Mourits en Marco Mensink vonden de administratie op orde. Alleen 
de factuur van de Interclub is niet teruggevonden. Deze is uiteraard wel betaald. Verder zijn er geen 
onregelmatigheden geconstateerd. De ledenvergadering verleent dan ook decharge aan het bestuur.  

Bestuursverkiezing 
Yvette is aftredend als secretaris en niet herkiesbaar. Het bestuur bedankt Yvette hartelijk voor haar 
inzet als secretaris de afgelopen jaren.  Kristine neemt de bestuursfunctie van Yvette in ieder geval voor 
1 jaar over. De mailbox wordt gedeeld, Yvette blijft nog wel (gedeeltelijk) het wedstrijdsecretariaat doen, 
maar niet als lid van het bestuur.  
Er staat nog steeds een vacature open voor een vierde bestuurslid.  

Plannen  2022-2023 
22 mei organiseert Werner een dubbelsprint in Wijk bij Duurstede.  
23 en 24 juni organiseren Dirk en Christa twee wedstrijden voor de European  
Company Sport Games op Papendal en in Nijmegen. 24 juni willen we dat combineren met een 
openbare avondwedstrijd in Nijmegen. Dirk heeft 30 maart een gesprek gehad met de organisator van 
het ECSG. Het ECSG regelt de vergunningen en stelt accommodatie beschikbaar. Daarnaast geeft het 
een vergoeding voor o.a. huur van het materieel, drukken van kaarten en het verzorgen van een lunch 
voor de vrijwilligers. Dirk en Christa regelen baanlegging, uitzetten/inhalen posten en de start.
Ze zoeken nog iemand voor het secretariaat. Yvette zal op haar werk overleggen of ze die dagen vrij 
kan krijgen.  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11 sep. wedstrijd op Papendal (onder voorbehoud van toestemming).  
13 nov. NK Lang in Ede (Westerrode/Roekel). Marco is baanlegger. 

We hebben nog een controleur/wedstrijdleider nodig. De kaart moet bijgewerkt worden.  

De Argusdag 
willen we combineren met de wedstrijd op Papendal op 11 september. Even gezamenlijk posten inhalen 
en daarna eten. Marco heeft goede contacten op Papendal.  

• 2023: voorkeuren kunnen bij de NOLB aangegeven worden. We willen liever geen NK Lang, 
omdat we daar bijna geen kaart voor hebben. NK Sprint en NK Middel wel interessant. Johan 
oppert dat de Interclub financieel gezien het interessantst is. Het plan wordt als volgt:  

o Een zondag in januari Kootwijkerzand  
o 18 maart Posbankloop  
o 16 april Doesburg (bijv NK sprint) 
o Een zondag in juni een sprint op een nog nader te bepalen locatie 
(wellicht NSK (Nederlands Studenten Kampioenschap van maken) 
o Een zondag in september Zijpendaal (bijv NK Middel) 
o 26 november Westerrode-Roekel (laatste keer dat we op deze kaart 
mogen) 
o Wellicht in mei/juni nog een avondwedstrijd in Utrecht 
o Tussen deze wedstrijden door gaan we proberen enkele trainingen te 
plannen in Gelderland en/of Utrecht. 
Bovenstaand plan moet nog worden afgestemd met de andere verenigingen. 
• Dirk geeft aan dat hij naar aanleiding van een botsing met een andere loper in Dordrecht is 

gaan nadenken over de wenselijkheid van sprints in de stad. Hij wil deze kwestie op 
persoonlijke titel neerleggen bij de NOLB. We trekken immers meer naar de stad, omdat er 
minder boskaarten beschikbaar zijn. Wat zijn de risico’s hiervan? Nu was het een botsing met 
een andere loper, maar wat als het een bejaarde was? De NOLB moet gaan nadenken over 
deze verschuiving. Hoeveel wedstrijden willen we in de stad? Veel mensen vinden volgens Dirk 
de langere wedstrijden in de stad niks. Hoe lang moeten we nog de vaste competitie-afstanden 
aanhouden? We kunnen niet eindeloos aan dit stramien vast blijven houden, alleen maar omdat 
het ooit zo was. Heel veel mensen schrijven bij het NK lang niet in hun eigen categorie in, dat 
moet toch een signaal zijn. 

• Werner vraagt zich af of we de sprint-ranking weer leven moeten inblazen. Dat lijkt allen een 
goed idee en staat inmiddels al op de NOLB website.

Inmiddels zijn een aantal data en activiteiten gewijzigd/aangepast.! 

Oplossing Arguspuzzel Arguspost 1
Alweer was het Roland van Loon die, alweer als enige, het juiste antwoord gaf op de vraag op welk dak 
de heks met de bezemsteel stond: Rozenbos 3. Mocht hij in het Sprintklassement net te kort schieten, 
in het Chocoladeklassement gaat hij fier aan de leiding. Dit keer wist hij met behulp van Google Maps 
het adres van de heks op de bezemsteel te localiseren, waarvan wij in de veronderstelling waren dat je 
daar langs zou komen nadat je van de finish bij de Posbankloop op weg was naar de waslijn bij huize 
Zwikker waaraan naar oud gebruik de uitslag hing te wapperen. Hij niet dus, maar wel weer die 
chocoladereep gescoord.

“Leuke opdracht, laat mij maar buiten de verloting, jullie maakten mij vorig jaar immers al blij met een 
reep Tony en bovendien ben ik geen lid van Argus.
Hoop wel dat jullie dit keer meerdere inzendingen hebben………….”
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Aan dat lidmaatschap van Argus  valt natuurlijk wel wat te doen Ronald. Wat die meerdere inzendingen 
betreft vrees ik het ergste.
De opdracht om de foto’s te matchen met de plaats op de kaart bleek net even te veel gevraagd.

Dubbelsprint Wijk bij Duurstede, 22 mei  Argus.
Een mooie aanleiding ook voor onze nieuwe puzzel. Dit keer met O technische roots.
Er was n.l. wat verschil van mening omtrent de postomschrijvingen. Kijk er dus eens goed naar en 
welke zou jij dan anders hebben gedaan. Ik schrijf met opzet anders omdat ik de termen goed of fout 
overlaat aan de Technische Dienst van de Wedstrijdcommissie. Ongetwijfeld kan men ons daar 
bijspijkeren omtrent de uniformiteit van interpretatie. Helaas moest ik mijn rol in deze wedstrijd 
beperken tot die van buitenstaander met camera. Gelukkig kon ik sommige lopers de stuipen op het lijf 
jagen door hen direct na een haakse bocht te verstillen. Dat er bij Stads SprintOL veel in en uit posten 
zijn, in tegenstelling tot in het veld, waarbij tevens de druk wordt opgevoerd doordat je de adem van je 
tegenstander daadwerkelijk eerst in je gezicht voelt en vervolgens in je nek wordt nog niet door 
iedereen gezien als noodzakelijk. Dat is het bij ons ook niet. SprintOL is in principe iets voor fysiek 
sterke deelnemers die het in zich hebben om binnen de10 seconden plaats 2 t/m 5 te bezetten. Hun O 
skills zullen niet veel van elkaar verschillen. Kom daar bij ons eens om. Het was dus puur empathie om 
tussen de startende lopers een ruimte van 2 minuten te laten. Gelukkig zal de getalenteerde aspirant 
Ol’er bij het bekijken van de NOLB website niet schrikken van de werkelijkheid maar worden 
meegenomen in de wereld van Eef. Het mooie weer lokte niet alleen ons WIJK in. De route naar de 
start had wat veiliger gemogen. De horeca waar we ons secretariaat hadden ingericht deed meer dan 
goede zaken. Tegen de tijd dat ik aan het einde van mijn latijn was gekomen bleek ook dat de 
hoeveelheid appeltaart eindig was. De wortelcake bleek een waardig vervanger.

NB: De importantie van het kunnen maken en kunnen lezen van postomschrijvingen wordt aan het 
einde van deze ArgusPOST geaccentueerd in de technische rubriek van Dirk Zwikker 

10



ARGUS POST 2 / 2022 

11



ARGUS POST 2 / 2022 

Havenarbeid, Sprint en sprintestafette in het Schleusenpark Waltrop
11 juni 2022  (tekst en foto’s Christa en Dirk)
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We kenden de bijzondere plaats al: twee niet meer in gebruik zijnde scheepsliften en twee sluizen, 
waarvan er een nog gebruikt wordt. Vooral de oude scheepslift, in gebruik genomen in 1899, is een 
imposant bouwwerk. Daarmee werd een hoogte van 14 meter overwonnen en daarmee was 
scheepvaartverkeer van Dortmund naar de Ems en daarmee de verbinding naar de Noordzee mogelijk.  
Dit complex is in het kader van de industriecultuur in het Ruhrgebied hersteld en in 1992 als museum in 
gebruik genomen. 

Hier werd dus een oriënteringsloop gehouden, ‘s morgens een individuele sprint en ’s middags een 
estafette, gelukkig voor twee personen per team, zodat we mee konden doen. 2 bijzondere 
postobjecten: een draaihek, maar in 1 richting bruikbaar en 2 wenteltrappen (in het Duits 
Wendeltreppe). Bij binnenkomst kregen we allemaal een polsbandje, om in 
en uit het museumterrein te kunnen gaan. 

Eerst dus de individuele sprint. Ik liep in de categorie D65, Dirk in H75 en 
mijn route was langer dan die van Dirk. Dat komt niet vaak voor. Het duurde 
even eer ik de start gevonden had, onder de brug door en gelijk rechts de 
trap op, van 2 naar 3 boven gebleven, van 6 naar 7 door de oude sluis, t/m post 9 ging alles gladjes. 
Toen van 9 naar 10, links of rechtsom? Door het draaihek 
ging echt niet van deze kant, dus bleef over links om, twee 
keer over het water en toen op de plek waar de post stond. 
Het bleken drie boten te zijn. Snel door het draaihek en naar 

post 11. Oeps, ik was vergeten post 
10 te stempelen! Dus nog een keer 
de hele weg terug over de twee 
bruggen, enz. Het kostte me 4 
minuten. Dirk maakte de fout om van 
post 2 naar 3 (zijn post 1 en 2) niet 
boven te blijven, wat hem ook een 
minuut kostte, verder was alles ok. 

Toen de estafette. Dirk liep als eerste, post 8 was een zichtpost, daar kwam hij als vierde door. Daarna 
liet hij lang op zich wachten. Wat was er gebeurd? Bij de wissel zei hij iets van de 
wenteltrap, naar boven … Na post 10 kwam je bij de oude scheepslift. In de linker 
wenteltrap mocht je alleen omhoog en in de andere alleen omlaag. Na post 10 
moest je verplicht de linker wenteltrap op, of toch af?? De lopers voor Dirk liepen 
omlaag dus hij hij er achter aan. Wat is OL toch een menselijke sport! Daarna 
moest hij dezelfde weg weer omhoog, samen met de andere lopers en duwend 
tegen hen die omlaag kwamen (ook fout dus). Het was een zeer smal trappenhuis!

Mijn omloop ging goed, post 11 stond bovenin (zie foto),  snel gevonden en toen de trap weer omlaag, 
alleen, er zijn twee etages en ik ging te ver naar beneden. En omdat je bij die trap alleen omlaag 

mocht, ben ik netjes om het complex heen gelopen, de linker trap 
weer omhoog en naar de nog resterende posten. Wat een 
geklungel! 

En toch: het was een fantastische OL-dag, lekker weer, een mooi 
museumterrein met nog een indrukwekkende fototentoonstelling en 
een bijzondere kaart. 

NK Sprint, 19 juni 2022, Naarden / MINOR
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Fel gekleurde hesjes tussen de weinige toeristen en enkele Naardense hondenbezitters, oppassen 
geblazen dus. Extra oppassen, want een onderzoek van het NIVO (Nederlands Instituut voor Veiligheid 
van Orientatielopers ) heeft uitgewezen dat zij die denken op te vallen en zodoende mogen rekenen op 
het ‘rekening houden met van de medemens’ juist daardoor hun eigen veiligheidscriteria overschrijden. 
Denk ook aan het dragen van fietshelmen in de stad. Medeweggebruiker: “O,Ik hoef hem geen ruimte 
te geven”. Mocht hij vallen, geen probleem, hij draagt toch een helm. Een sportieve uitstraling zoals bij 
zich langs de zijlijn warmlopende voetballers. Welke burocraat die in zijn vrije tijd graag zichzelf wil zijn 
dacht ons ondertal hiermee te moeten uitdossen? Lag het voorbeeld thuis op de mat met een 
aangemeten hesje om het vogelvolk te waarschuwen voor naderend onheil. Zo leuk!

Uiteindelijk moest het Foppen collectief de winst laten aan regerend Sprintkampioen Remco Hereijgers 
die op zijn beurt door de voor het Zweedse VÄSTERVIKS OK uitkomende Simon Jakobsson, erop werd 
gewezen wat een eerste plek op ons NK waard is. Bij de dames weten we inmiddels dat Eef van 
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Dongen er ook internationaal best wel wat van kan. Ze liep op de Naarder Wallen een solide run 
ondanks een paar legs waar ze wat seconden liet liggen op ‘onze’ Sadie en Machteld. Bij de 
prijsuitreiking bleek het trainingsjasje van Eef te matchen met dat van Simon en dan ga je al snel 
denken dat er in de niet zo nabije toekomst mooie dingen kunnen gebeuren. Jammer dat winnen op 
deze manier een eenzame ervaring is. Een voorschot op de toekomst in de ‘Altersklassen’ zullen we 
maar zeggen of zou het dan echt nooit gaan vervelen? Dank zij de regels van de NOLB kregen Sadie 
en Machteld geen plak en hebben we alleen een foto van een boksende Eef v. preses Linda Wols. 
Zodoende bleef er plek over voor wat meer aandoenlijke plaatjes.
‘Roerige tijden sport’ vertelt dit keer het verhaal van een doorgewinterde Brabantse Oriëntatieloopster 
die het ene been nauwelijks meer zonder pijn voor het andere kreeg. Desondanks zagen we haar In 
Naarden, reeds gehuld in operatieschort, een, ook voor gezonde heupen, lastig parcours afwerken. Na 
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een nieuwe heup en revalidatie hopen we haar in de bossen 
weer tegen het lijf te lopen. Uiteraard niet al te letterlijk. Net 
onder het mes vandaan laat zij het vullen van haar hoekje aan 
eigen verbeelding over. We zien haar naam vanzelf wel weer 
opduiken in de uitslagen in een van die categorieën waar 
iedereen wel een ‘pijntje’ of twee, drie heeft.
Waar pijntjes zijn is nog hoop zal ik maar zeggen. 
Hoort wanhoop daar ook bij?
Ik grijp de kans om iedereen, waarvan we niet weten of er     
genoten kan worden van een mooie zomer, dan toch minstens 
een zo mooi mogelijke zomer toe te wensen. 
 Tot op de barricaden.

Nog onwetend van het feit dat we deze trip naar Eupen zouden 
annuleren brachten we begin juni alvast een weekend in Limburg   door om 
een beetje te acclimatiseren voor een dagomloop tijdens de driedaagse nabij 

Eupen. Een beetje fietsen, orchideeën kijken en het opsnuiven van 
zuidelijke gemoedelijkheid en culinair genot. De globalisatie had ook 
hier een duit in het zakje gedaan waardoor  we geconfronteerd werden 
met beachvolleybal en chinees eten. Dit tegenover het  beoogde 

fietsen en de vlaaipunt bij de koffie. Tot onze vreugde kon je ook 
cappuccino krijgen. Onze trip leverde overigens ook harde data op omtrent 

onze conditie ,en die van van de fiets. Beiden vertoonden kuren. Bij een omhooglopende weg in de 
categorie ‘molshoop’ stapten we even af om te genieten van het landschap. Niet omdat het kon maar 
omdat het moest! Uiteindelijk hebben we dan toch nog orchideeën gezien. Mijn fiets had te kennen 
gegeven niet onder druk te willen presteren en sloeg een paar tandjes over. De volgende dag, na de 
kipblokjes met broccoli en cashwehnoten à la Chinois, die het niet halen bij mijn recept met 
mangochutney en een scheut gembersaus, afgetopt met parmezaanse kaas, volhardde mijn ros in zijn 
ezelachtig gedrag en besloten we de ronde van de Brunssumse heide maar voor later te bewaren. 
Inmiddels heeft mijn fiets nieuwe onderdelen gekregen met oog op deelname aan de 5 daagse van 
Uslar, waaronder remblokjes. Ook leek een helm als voorbehoedsmiddel zinvoller dan een condoom. 
Je zou denken dat dit allemaal weinig met oriënteren te maken heeft maar schijn bedriegt. Zo 
raadpleegde ik, eveneens in de hoop nieuwe onderdelen te krijgen, een voormalig vwo’er die er de 
voorkeur aan had gegeven om te studeren hoe je aan hartkransjes kunt sleutelen i.p.v. die er op een 
fiets zitten. Zie hier de connectie met oriënteren. Het mocht niet baten: Alles wat onderzocht was kreeg 
een groen vinkje. Het medisch deficit speelt nog steeds verstoppertje. Zoeken op de verkeerde plek 
levert hooguit collateral damage op. 'Wat niet weet wat niet deert’? In mijn geval ‘Wat mij deert weet ik 
niet’ en de medische staf blijkbaar met mij. 
Op naar de longen.
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tekst en foto’s:Yvette, Dirk en Christa
Van 22 – 26 juni werden deze European Company Sport Games in Arnhem 
gehouden, met een door corona veroorzaakte vertraging van een jaar. Het is een 2 
jaarlijks terugkerend sportevenement voor bedrijven uit heel Europa. En verrassend 
genoeg staat ook oriënteringslopen op het programma. Men verwachtte 5000 sporters in 23 sporten, 
het werden er 3500 en 21 sporten. Voor onze sport waren er voldoende deelnemers om het door te 
laten gaan. 

Papendal was het centrum, maar veel sporten werden verspreid over Gelderland gehouden, in Ede, 
Apeldoorn, Nijmegen, Montferland. Voor het oriënteren gold:  twee wedstrijden, een classic van 10 km 
en een sprint van 5 km. Iedereen liep dezelfde afstand. Drie lopers van eenzelfde bedrijf konden een 
team vormen, wat er op neerkwam, dat de individuele tijden bij elkaar werden opgeteld. De uitdaging 
voor ons was om twee kaarten te vinden waar we in deze tijd mogen lopen. Vooral een kaart voor de 10 
km was een probleem. Uiteindelijk hebben we de kaart van Papendal, voor het laatst gebruikt in 2011, 
volledig herzien en er een route van 8,5 km op gelegd, volgens ons en gelukkig ook voor de organisatie 
lang genoeg. De sprint hebben we gehouden op de kaart Heyendaal, het terrein van de 
Radbouduniversiteit. Bij de controle van deze kaart, laatste versie van 2017, bleek dat er verrassend 
veel was veranderd: hele gebouwen waren weg, grote nieuwe gebouwen waren verrezen, delen van 
gebouwen waren weg, twee gebouwen waren aan elkaar verbonden, fietspaden waren verlegd, nieuwe 
paden aangelegd enz, enz. Volgens Dirk hadden we beter een hele nieuwe kaart kunnen tekenen. 
Maar uiteindelijk is alles gelukt, de kaarten waren op tijd klaar en de wedstrijden konden beginnen. 
Yvette zorgde voor de tijdwaarneming en met z’n drieën hebben we deze twee wedstrijden volgens de 
ca. 50 Franse, Duitse, Belgische, Noorse en Nederlandse deelnemers en volgens ons op een goede 
manier laten verlopen. 

Op donderdag 23 juni was de 
classic op Papendal. Er was een 
middagtemperatuur van over de 30 
graden voorspeld. Woensdagavond 
op half 6 kwam er een telefoontje, of 
we de starttijd, gepland om 11 uur, 
twee uur konden vervroegen. Voor 
ons geen probleem en gelukkig voor Yvette ook niet. Het betekende wel om 6 uur weg, maar ook in een 
heerlijke temperatuur en een bijna leeg Papendal posten wegzetten. We hadden een waterpost 

onderweg neergezet en waterflesjes bij de finish. 

Yvette installeerde zich in de hal van hotel 
Papendal, de start was voor de ingang op een 
grasveldje met bomen, met de hele tijd schaduw. 
We kregen elk bedrijfskleding, T-shirt en fleece 
vest, het laatste hadden we niet echt nodig. De 
meeste deelnemers hadden geen eigen SI, Yvette 
had iedereen al een Argus SI toebedeeld die we 
bij de registratie konden uitdelen. Er stonden 28 
posten verdeeld over het hele terrein van 

Papendal met uitzondering van de Vitesse voetbalvelden, de BMX banen en het golfterrein. Eén post 
werd twee keer aangelopen en verder waren er de nodige kruisingen, maar het was uiteindelijk een 
uitdagende en afwisselende route. De winnaarstijd was 43.21 bij de mannen en 59.53 bij de vrouwen. 
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De langzaamste tijd was 2.45.16, de arme man was volledig uitgeput, maar de volgende dag stond hij 
weer aan de start. En na afloop van de sprint kwam hij met een grote smile melden dat hij er al was! 

Yvette logeerde bij ons, ’s avonds hebben we onszelf getrakteerd op een heerlijk ijsje bij de plaatselijke 
ijswinkel. 

Dag 2 was de dag van de sprint, we hadden er een 4,5 km route van gemaakt.  De eerste posten 
stonden in het parkje Brakkenstein, een leuke afwisseling ten opzichte van het universiteitsterrein. Het 

uitzetten van de posten duurde wat langer, doordat ze 
vastgezet moesten worden. Gelukkig liep Yvette met mij 
mee, dat scheelde een heleboel. Het CC was in de hal van 
het Gymnasion, waar het af en toe een hele drukte was 
doordat er verschillende slagingsfeestjes gevierd werden. 
Onze deelnemers kwamen al vroeg binnendruppelen, het 
was een gezellige herkenning, wij hen en zij ons. Het was 
gelukkig een stuk koeler dan de dag ervoor, het miezerde 
af en toe, maar de grote bui kwam pas tijdens de 
prijsuitreiking. Even was er ophef over een postzak, die aan 
een deurkruk zou hangen en waardoor men in de war 
geraakt was. In de postomschrijving stond echter niet ‘post 

aan deurkruk’ , maar ‘post achter gebouwtje’, hadden ze 
daar wel gekeken? Kennelijk hadden we bij het wegzetten een postzak verloren en was iemand zo 
vriendelijk geweest hem aan de deurkruk te hangen. De post stond in elk geval nog gewoon op de 
juiste plaats. De snelste man, un homme, liep de route in 22.27, de snelste vrouw, een Gentse, in 
30.02. 

Na elke wedstrijd moesten wij de prijsuitreiking doen. Dat 
betekende voor Yvette heel snel de teamresultaten uitrekenen. 

De prijzen waren grote en zware medailles, over de 
schoonheid ervan kon je van mening verschillen. Wij kijken 
terug op twee spannende en vermoeiende dagen, zeer 
geslaagd, zoals we uit de reactie van de deelnemers  konden opmaken, en gezelliger dan we hadden 
verwacht. De drie deelnemers van de universiteit Gent boden zelfs aan posten op te halen.  

Toen alles opgeruimd was en de deelnemers vertrokken waren, hebben we als afsluiting ons op het 
terras van het sportcafé nog tegoed gedaan aan een heerlijke lunch, verdiend, vonden we zelf!    
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Technische rubriek:  Post aan de deurkruk?
Zoals in het verslag van Nijmegen al vermeld is, was er in Nijmegen een” incidentje” met een postzak 
aan een deurkruk. Er moet meteen bij gezegd worden, dat het niet allemaal ervaren oriënteringslopers 
waren.
De  klacht was  dat de er alleen de postzak was en geen staander  en er dus niet gestempeld kon 
worden. Er kwamen daar een paar lopers bij  Yvette over klagen. Echter andere lopers hadden de post 
wel . Als wedstrijdleider  is er dan maar een ding: zelf gaan kijken. Aangekomen op de locatie hing er 
inderdaad aan een deurkruk een postzak.
De post omschrijving  was echter hoek gebouw( tje) (zijnde  een stenen elektriciteitskast)
Dus loop ik door naar deze kast en wat staat daar achter : de  complete post!
Uit de reconstructie bleek dat de postwegzetter  bij het weglopen een postzak had verloren en dat die 
postzak door een voorbijganger aan de deurkruk is gehangen zodat hij opviel.

De loper vond dat hij in de uitslag opgenomen moest worden omdat hij op  de postplaats was geweest 
(dat dacht jij tenminste) en in de war gebracht was door de postzak aan de deurkruk. 

Dus niet!  Het enig juiste is diskwalificatie!  Je bent  als loper verplicht de juiste postlocatie (zoals 
vermeld op de postomschrijving) aan te doen.  Mocht daar niets staan en er hangt  elders alleen een 
postzak  (in dit geval aan een deurkruk ) dan mag  je concluderen dat de staander weg is. 

Nu kun je je afvragen hoe dat komt  dat de loper niet gewoon op zijn postomschrijving kijkt of de 
postomschrijving wel  klopt zoals hij denkt : aan de deurkruk of voor de deur.

Ik was er niet bij. Maar ik heb het sterke vermoeden dat er nog een loper aankwam en dan krijg je het 
volgende verhaal:  “Hier hangt alleen maar een postzak, de staander is weg. Ik kan niet stempelen”. De 
ander ziet ook alleen een postzak en gaat dan vaak mee in het verhaal van de verteller in plaats van 
zelf op zijn postomschrijving te kijken of de post daar wel had moeten staan.

Dat zelfde effect  krijg je als je in een lastig perceel bent en je ziet daar een paar mensen zoeken. Bijna 
automatisch ga je daar dan ook naar toe. Terwijl je nuchtere verstand  zou moeten zeggen: daar waar 
zoveel mensen bij elkaar zijn, kan de post niet staan, anders hadden ze hem allang gevonden.

Tip: zie je in de verte dolende OL’ers :  Stop meteen en kijk op de postomschrijving wat je precies moet 
hebben. Het kan dan goed zijn dat jij alweer op weg bent naar de volgende post voordat de anderen in  
gaten hebben dat jij wel op de goede plek was.

Moraal van dit verhaal.  Vertrouw op de kaart en op je zelf en laat je niet gek maken door de anderen.
Denk maar aan het opschrift op een OL shirt:  “Do’n’t follow me, I am lost too”. 
Vertaald in het actueel Nederlands:  “Wie achter de (schaaps)kudde aanloopt, trapt in de stront van zijn 
voorgangers”.

Dirk Zwikker
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Voorzitter doet dit keer het licht uit. 
(voor de bijbehorende foto zie www.nolb.nl)
Hoera! Op 15 april bestond Argus 25 jaar! Dit heugelijke feit is de meeste mensen waarschijnlijk 
ontgaan. We gaan het komend najaar echter wel vieren. Daarom organiseren we op zondag 9 oktober 
een Argus clubdag. Dit betekent dat we eerst een OL-training organiseren en daarna met z’n allen 
ergens gaan lunchen. Meer informatie volgt, maar hou deze datum alvast vrij.
Half maart hadden we de Algemene Leden Vergadering van Argus. Binnen het bestuur hadden we al 
een vacature openstaan. Dit werden er twee toen Yvette aangaf om af te treden als secretaris. Laten 
we even beginnen met de melding dat Yvette de afgelopen jaren als bestuurslid een zeer waardevolle 
bijdrage aan Argus heeft geleverd. Ze heeft intensief meegedacht bij de zaken die speelden binnen de 
vereniging en was het aanspreekpunt van de vereniging. Daarna heeft ze veel praktische dingen 
geregeld, zoals de AVG, de aanschaf van een nieuwe laptop, nieuwe slotkabels gemaakt, een Helga-
cursus opgezet, etc. We willen haar daar hartelijk voor bedanken.
Het werd echter wel even spannend of we nog wel een voltallig bestuur op de been konden brengen. 
Uiteindelijk heeft Kristine zich aangemeld als nieuwe secretaris en daar zijn we uiteraard erg blij mee. 
Argus is een veelzijdige, financieel gezonde en al jaren groeiende vereniging. Het speerpunt van het 
bestuur voor komend jaar is om taken bij zoveel mogelijk mensen binnen de vereniging kunnen 
spreiden, zodat we ook op lange termijn een bloeiende vereniging blijven, die tegen een stootje kan.
Sinds het verschijnen van de laatste Argus-Post hebben we twee NOLB-wedstrijden georganiseerd: 
één in Dordrecht en één in Wijk bij Duurstede.
De wedstrijd in Dordrecht op 27 maart was tevens de Nationale lange stads-OL van dit jaar. De kaart 
lag al een tijdje in de la, maar door Corona was deze er nog niet uitgekomen. Gelukkig verandert de 
historische binnenstad van Dordrecht niet zo snel. De drie jaar oude kaart kon weer rap up-to-date 
worden gemaakt door ongeveer 10 dingen aan te passen. Bij de wedstrijd werd de hele binnenstad van 
Dordrecht aangedaan, inclusief het uitgestrekte Park Merwestein. Bij het ophalen van de posten 
kwamen we bij post 51 een man tegen die de hele ochtend op een klapstoeltje voor zijn woning had 
genoten van het verloop van de wedstrijd. Dat was een mooi compliment.
De dubbelsprint in Wijk bij Duurstede was op 22 mei. De kaart was ook nieuw. De twee omlopen gingen 
door geheel verschillende omgevingen. De eerste omloop was uitgezet in een woonwijk uit de jaren ’70 
en ’80 met kronkelige steegjes, kleine parkjes en speeltuintjes. De tweede omloop ging door de oude 
kern. De liefhebbers van oriënteren door de natuur werden bij deze “urban sprint” ook op hun wenken 
bediend, want het laatste deel van de sprint ging door het Kasteelbos en de uiterwaarden.
Afgelopen week was Argus ook actief op de European Company Sport Games, ofwel de “Olympische 
Spelen” voor mensen die bij Europese bedrijven werken. Dit is, voor zover bekend, het grootste 
sportevenement in Nederland ooit waarbij oriënteren op het programma stond. Speciaal hiervoor heeft 
Dirk de kaarten van Papendal en Heijendaal vernieuwd en uitgebreid. Er waren vooral deelnemers uit 
Frankrijk, Duitsland en België, maar ook nog uit een paar andere landen. Sommigen waren supersnel, 
maar er zaten ook absolute beginners bij. De twee wedstrijddagen zijn verzorgd door Dirk, Christa en 
Yvette. We waarderen het enorm dat zij zich op twee doordeweekse dagen hebben ingezet en het 
Nederlandse oriëntatielopen internationaal op de kaart hebben gezet. Helaas was het niet mogelijk om 
een activiteit voor NOLB-leden aan deze Games te koppelen, maar we zijn wel van plan om op korte 
termijn iets te gaan organiseren op deze mooie, vernieuwde kaarten.
We hebben twee nieuwe leden erbij: Rafael Halter (5 jaar) en Stef Halter (4 jaar). Zoals hun 
achternaam al verklapt, zijn zij de kinderen van een actief Arguslid. Ze hebben al een paar lintenlopen 
gedaan. In Naarden Vesting liepen zij voor het eerst een echte oriëntatieloop. Hun tijd was niet al te 
scherp, want bij post 7 was een speeltuin met diverse zeer uitdagende schommels en daar hebben ze 
een behoorlijke tijd verspeeld / gespeeld. Bij de huldiging bleek dat ze echter toch in de prijzen vielen. 
Ze waren erg blij met hun medailles.
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In het najaar is de NOLB-kalender boordevol met o.a. de Tweedaagse van de Noord West Veluwe, de 
verdediging van onze titel bij de interclub en een jubileumwedstrijd in het kader van het 40-jarig bestaan 
van de NOLB. Argus organiseert dit najaar twee wedstrijden. Op 11 september staat er een 
oriëntatieloop in Zijpendaal op de kalender. Martin van der Korf gaat daar zijn debuut maken als 
baanlegger. Op 13 november staat het NK Lang op de kaart Westerrode op het programma. De 
wedstrijd op Westerrode is de afgelopen jaren al ongeveer 5 keer afgelast door Corona en andere 
perikelen, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat het dit keer wel doorgaat.
De voorlopige datums van de Argus-wedstrijden in 2023 zijn inmiddels ook bekend:

- 22 januari: Kootwijkerzand
- 18 maart: Posbank-OL
- 16 april: NK Sprint
- 4 juni: regionale wedstrijd
- 1 oktober: NK Middle
- 3 december: regionale wedstrijd

Er kan nog iets een beetje verschuiven en misschien komt er nog wat bij, maar je kunt ze alvast 
voorzichtig met potlood in je agenda zetten.
Werner Halter
Werner verwacht overigens dat zijn foto op de NOLB website snel vervangen zal worden door die van 
‘onze zwaluw’ Eef van Dongen die een bronzen plak won bij de Sprint knock out tijdens WOC22, een 
zeldzaam hoogtepunt in het aankomende 40 jarige bestaan van de NOLB. Zelf zegt hij nog: “Ik moet er 
niet aan denken dat ik de hele zomer tegen mezelf moet aankijken”. 
Daarmee waren we het volledig eens.

Links e-books
deel 1
ga naar: https://ebook.hema.nl/albums/f/20220527/dae7cb34-aa5b-4d0c-976e-a241919fefef.epub of 
klik hier om het e-book te downloaden 

deel 2
ga naar: https://ebook.hema.nl/albums/f/20220527/0c57c586-8ec2-44b9-8b82-b88732ecb28b.epub of 
klik hier om het e-book te downloaden 

deel 3
ga naar: https://ebook.hema.nl/albums/f/20220527/13e34e5d-da3f-4427-ae70-d827da615263.epub of 
klik hier om het e-book te downloaden 

Verder mogelijk ook interessant:

De 2 daagse van de NW Veluwe op 29 en 30 oktober kent een 
deelnemerslimiet.  Op tijd inschrijven dus. Info: http://www.2daagsenwveluwe.nl/

Inmiddels werd van meerdere kanten, zoals dat ook gezegd kan worden van nog wat 
andere items, al de aandacht gevestigd op deze wedstrijd in Hamburg.
Info: https://www.hamburg-ol.de/en 

22

Bi
ld
na
ch
w
ei
s:
w
w
w
.m
ed
ia
se
rv
er
.h
am

bu
rg
.d
e
/A
nd
re
as
Va
llb
ra
ch
t

Sunday
German Championships

Sprint-Relay
Mixed Teams
Wilhelmsburg

Saturday
German Championships

Sprint
IOF World Ranking Event
Stadtpark, City Nord and Alsterdorf

September 3rd-4th
Hamburg-OL 2022
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