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Red@ctueel
Werd in de laatste ArgusPOST melding
gemaakt van een Corona special dan weet ik
niet op welke specificatie dit nummer
aanspraak kan maken. Ik wil in ieder geval niet
in herhalingen vallen. Al is dat wel erg moeilijk.
Een nummer kun je het al niet noemen gezien
de inhoud: Geen wedstrijden, dus waarover
nog te schrijven? Hoewel er volop nieuws in
het nieuws is, is het muisstil in het O kamp.
Achter de schermen wordt er heel hard
nagedacht, maar anders dan de massa
advertenties die je ongewild voorgeschoteld
krijgt zit er een knik in de communicatiekabel.
Wel eens geprobeerd iemand met een
waterstraal te verrassen? Zo’n knik dus.
De website van de NOLB komt overeen met
de stilte in de stad. Kwam overeen, want uit
alle hoeken en gaten stromen terrasjes weer
vol. Een levende website waar steeds iets
nieuws te vinden is, wat dan ook, houdt
mensen betrokken. Als voorbeeld mijn blog op
www.witschaap.nl , waar die anderhalve OL
foto (niet langer) op terug te vinden is. Al tijden
niets nieuws. Gezien onze locatie: Van het
westelijk front geen nieuws. Er zijn
waarschijnlijk teveel communicatiekanalen
waardoor er nogal wat gemist wordt. In dit
nummer(tje) proberen we de geest weer in de
fles te krijgen. Hard nodig want we hebben
voor het najaar een 2 daagse op stapel staan
die slechts door regelgeving getorpedeerd kan
worden. Er zijn al een paar matrozen aan
boord, maar die verlangen naar
kameraadschap. Meer kameraden. In het
verleden had je dan van die gasten die de
cafe’s afstruinden en het dronken volk
buitengaats wakker lieten worden op zo’n
schuit waarvan de kapitein nu zo hier en daar
omvergetrokken wordt. We zijn beschaafd
geworden en vragen het nu vriendelijk.
Ook zo hier en daar. Als je er toch al heen gaat
denk dan even aan Frans. Bauer.

POST

In dit nummer: o.a:
Schipper mag ik overvaren.
Blik op de 2 daagse.
To race or not to race
Doet ie het of doet ie het niet op
1 september.
Waar kan je oriënteren in Coronië
Fit voor de ESTAFETTE op 9/9

Marit Zwikker op de Vliegstrip 2018
Strijdtoneel NK Estafette 2020?
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To race or not to race…………
HOC organiseerde op 21 juni een training. In principe was deze dag gereserveerd voor de laatste dag
van hun competitie. De omschrijving ‘training’ is een gevolg van de RIVM maatregelen vermoed ik.
Zonder tijdopname had het nog dichter bij ‘training’ gelegen. De uitslag op hun site kreeg de aanvulling
‘voor wat het waard is’ mee. Een goede zet!
Het geeft wel aan dat we in deze tijd met een andere mindset verder komen. Verwijder het competitieve
element uit de sport en je krijgt een ander slag mensen aan de start. Wie zouden we niet terugzien?
Sport verandert in Sportieve vrijetijdsbesteding. Sport zie ik toch gekoppeld met winnaars, verliezers,
doping, geld en corruptie etc…
Het zou zo maar kunnen dat we onze 2 daagse op dezelfde manier moeten aanbieden. Wil je vals
spelen? Who cares….
Op basis van onderstaande info kon je je opgeven voor de training.
Het ziet er naar uit dat we het eind oktober met dezelfde voorwaarden moeten doen . Maar dan
noemen we het gewoon een wedstrijd en zetten de uitslag op de website. Zo snel mogelijk na uw
omloop naar huis, please. Geen gedrang bij de uitslagenlijsten, één van de knelpunten in de
anderhalvemeterwereld.
‘We hanteren de volgende simpele procedure: Je komt aan, parkeert en meld je bij het
secretariaat. Vervolgens maak je je klaar voor de OL, ga je direct naar de start, houd afstand in de
startrij, start zelfstandig ‘op de piep’ en pak de kaart. Gun elkaar bij de posten de ruimte en geniet van
het buitensporten en de OL. Finish en lees uit bij het secretariaat. Ga naar je auto, fris jezelf op en
vertrek met een hopelijk voldaan gevoel naar huis. Houd verder 1,5 meter afstand aan en beperk
sociale contacten. Als we met z’n allen deze maatregelen volgen, moeten wij in staat zijn om weer eens
lekker te genieten van een OL in het bos. Wij hebben er wel weer zin, jullie vast ook.
Deelname is voor eigen risico!’
Ik mis even een tekst rond toiletbezoek. Niet onbelangrijk wanneer je met nerveuze sporters te maken
hebt. En hoe groter het aantal hoe belangrijker het wordt. We deden het voorheen ook wel in het bos,
wie niet? Nick Barrable, editor van CompassSport, onderschrijft de cursieve tekst met als conclusie de
volmaakte geschiktheid van onze sport in geval van een pandemie. Ook hij zegt voor het gemak maar
niets aangaande toiletbezoek. Hoe verder jouw laatste of eerste mogelijkheid tot kakken verwijderd is
van de P hoe urgenter het wordt hiervoor een oplossing te bedenken. De oude latrinebouwers zouden
het wel weten.

September games

06-09-202 NK Relay – De Vliegstrip

OLVMINOR

13-09-202 NK Middle (NC5)

HOC’93

20-09-202 De Stompert

OLV MINOR Soest

27-09-202 Wedstrijd

OLifant

Waar kan je oriënteren in Coronië?
Wanneer je de website van World of O opentrekt, o.a. te vinden onder de knop buitenland op de NOLB
site, dan vindt je wellicht iets van je gading. Juich niet te vroeg, want wanneer je doorschakelt naar de
link van de betreffende wedstrijd dan kan alsnog een verplaatsing of annulering van de wedstrijd
opdoemen. Jammer dat dat niet overzichtelijker wordt weergegeven. Kroatië schijnt zo goed als
coronavrij te zijn. De junior E cup in België is al verplaatst naar 2021 terwijl de 3 daagse in België half
augustus gewoon plaats zal vinden. Alles onder voorbehoud uiteraard. Eind oktober is er als alternatief
voor onze 2 daagse ook een fraaie 5 daagse in Turkije maar daar geldt nu code rood. In Zweden,
Noorwegen, Denemarken, Finland en het VK ook. Wat doen die 45 Zweden op onze deelnemerslijst ?
Mag dat wel van de Zweedse regering?
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NK Estafette 2020 (?) de Vliegstrip
Stralende gezichten na een dagje afzien in de Peel. Lees het verslag er nog maar eens op na. Mocht je
niets hebben met bewaren of, nog erger, een archief aanleggen? In ArgusPOST 5/2019 is het terug te
vinden op www.witschaap.nl
Onderstaande foto staat er ook in met de vermelding dat Masja van de Ven even mijn camera mocht
vasthouden. Met zichtbaar vastere hand dan mij is gegeven.
Onweerstaanbaar toch. Even ter herinnering: Er waren te weinig Argusleden om in de melk te
brokkelen. De datum was allerbelabberdst gekozen. Net na de zomervakantie op 1/9. Was ik even blij
te lezen dat in 2020 het NK Estafette in juni gehouden zou worden. Wie hanteert de glazen bol bij
MINOR om het naar 6/9 te verplaatsen. Ik schat in dat het iets met toestemming te maken had. Nu
maar hopen… Wordt het het Waterloo van de anderhalvemeter of die van het NK Estafette? Ik schat in
dat estafettes en massastarts nog even moeten wachten. Ik hoop dat MINOR met de NOLB
overeenkomt om er maar een gewone wedstrijd van te maken. (Tel je gewoon de drie tijden van het
team op) Even wachten op de uitslag, ook leuk. Geef je in ieder geval op. Mocht het niet doorgaan
schuif dan jouw aanwezigheid door naar de keuken van de Tweedaagse onder vermelding wat jouw
specialiteit is. Posten ophalen, frisdrank verkopen, parkeerwacht (altijd al eens willen doen natuurlijk)
Deelnemers verwelkomen in het Zweeds (met mondkapje) Belgen worden verwelkomd met een
nekkapje. Sorry. Belgenmoppen kunnen natuurlijk ook niet meer. Was de kaart/terrein van de Peel een
nachtmerrie, de Vliegstrip valt dan in de categorie opgelucht wakker worden en merken dat de
werkelijkheid soms verdacht veel op je dromen lijkt.
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Bij deze even de Argusleden bijpraten over ons vlaggenschip in 2020. Tjonge Tonge… De stormen die
het moet doorstaan alvorens het definitief uit kan varen zijn bij lange na niet geluwd, maar het is goed
om onze matrozen te laten weten dat ze kunnen aanmonsteren. Tijdens het kapiteinsberaad zijn we
alle scenario’s aan het afvinken en uiteindelijk zullen vreemde machten onze koers bepalen. Het
uitgangspunt van het organisatiecomité is dat we graag een meerdaagse willen organiseren zoals we
dat gewend zijn: Gezellig samenzijn, fraai terrein, uitdagende baanlegging. Leuk dat je van zoiets een
wedstrijd kan maken. We zullen proberen zo dicht mogelijk bij dit uitgangspunt te eindigen maar t.o.v.
de opgelegde maatregelen zullen we geen concessies doen.
De manier waarop we onderling overleg hadden en nog gaan hebben varieerde van bij elkaar zitten
aan tafel ten huize van Kristine en Marco in het pre CVtijdperk tot het televergaderen op tablet of laptop
thans. Mooie bijkomstigheid dat je dat ook mocht meemaken, maar het is als autorijden zonder
schokbrekers. De een kan wel inloggen, de ander niet, het zoeken naar knopjes waardoor je voor de
anderen niet of juist wel verstaanbaar bent. Ik moest regelmatig denken aan een slechte Nederlandse
film waarin zinnen helemaal worden afgemaakt waarna vervolgens de ander aan het woord komt. De
afstandelijkheid druipt er wel vanaf. We leren natuurlijk ook verder te denken dan hetgeen we gewend
waren. Voor de organisatie blijft het altijd de vraag in hoeverre de deelnemers zich conformeren aan de
ideeën van de organisatie. Het zijn dan wel geen tegengestelde belangen, maar synchroniseren is
meer iets voor onze technische attributen dan voor de egocentrische OL deelnemers of is er zoveel van
ons IK gevoel verdwenen dat we ons als makke schapen laten leiden? Allemaal heel spannend.
Mocht je nog wat oplossingen hebben voor onze anderhalvemeterknelpunten? Meedenken? Graag.
Vooral die toiletten. Stippel de route uit van aankomst P tot vertrek P en vooral die ertussenin en je
bent toegetreden tot de denkwereld van een meerdaagse organisatie. Het levert altijd meer bereidheid
op wanneer de ideeën uit het veld komen. Ook begrijp je dan beter waarom iets wel of niet kan
plaatsvinden. Met begrip voor elkaar kun je het schip het beste laten varen. Kom aan boord om met
een maritieme metafoor te eindigen. Zeker weten dat het bij één Arguslid aanslaat ;) Mocht het zover
komen dat de Tweedaagse dit jaar niet kan plaatsvinden dan schuiven we door naar 2021. Ook MINOR
en HOC’93, partners in 2daagse zaken hebben begrepen in welke positie we zitten en zijn dan ook
vanzelfsprekend akkoord gegaan met eventueel verplaatsing naar 2021.
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De volgende ArgusPOST verschijnt na het NK Estafette (mocht deze
doorgaan) en anders begin september.
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