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Red@ctueel
Een Coronaspecial dit keer. U zult niets
anders verwacht hebben. Iedereen zal wel
getracht hebben er onderuit te komen zoals
we ook hopen of hoopten dat die teken die
ons uitkozen of nog gaan uitkiezen, voor hun
dagelijks brood zich wel bewust zijn van die
anderhalvemetermaatregel. Het leven is
verwarrend wanneer je tot de mensen
behoort. Altijd al geweest hoor. Ik heb
begrepen dat er een tijd is geweest dat bij de
Inuit, toch ook mensen, als alternatief bij de
afwezigheid van een beademingsapparaat
gewoon voor (frisse) buitenlucht werd
gekozen. Met respect wel te verstaan. Vooral
bij D/H 75+ zullen de zwaarste klappen vallen
en dan hebben we het hier niet over onze
sport. Naar ik hoop kunnen we ‘wanneer het
voorbij is’ , en we allemaal ingeënt zijn,
constateren dat al onze fitte oudere lopers de
orkaan doorstaan hebben. OL is op zich best
wel Coronaproof. Wanneer je een kaart pakt
en lekker alleen het bos in duikt zijn de
genoemde teken toch een groter gevaar.
Voorlopig schat ik onze kansen om de sport
weer in beweging te zetten laag in. Laten we
dit jaar maar gewoon de Nat. Competitie
vergeten en indien mogelijk nog een NK
houden. Onze Tweedaagse lijkt ver weg
genoeg….Beetje dubbelzinnige tekst! Maak
de zin zelf af. Bij een positieve benadering
dienen er zich nog wel wat mensen aan te
melden om daarbij te assisteren. Nu we de
Argusdag niet kunnen gebruiken om er de
persoonlijke benadering op los te laten
moeten we iets anders bedenken. We zijn
best goed in creatieve oplossingen zo blijkt.
Aanmelden kan vanaf 1 mei, dwz, om deel te
nemen aan de wedstrijd. (betalen hoeft nog
niet want je weet maar nooit) Ja, en wanneer
je er toch naar toe gaat…….. P.S. Dit nummer
leunt wel heel zwaar op de schouders van
diverse Zwikkers. Met dank dus.

POST

In dit nummer: o.a:
Bestuursperikelen
1e NC, Beekhuizerzand (toen het nog net kon)
Posbankloop geannuleerd
Pas ik mijn CV aan of pas ik mij aan bij het
CV? (de Zwikker therapie)
Mijn mooiste OL ervaring.
Jaarvergadering ARGUS 20/4
Volgende ArgusPOST met jouw verhaal ?

1

ARGUS POST 3-2020

1 mei 2020

Thuis blijven.
Het thuisblijvengevoel heeft zich bij ons stevig genesteld. Wanneer het maar even kan trekken wij ons
terug daar waar wij ons het meeste thuis voelen: ‘de natuur’, normaal gesproken vijandig terrein want
wat je daar allemaal over je heen kunt krijgen is nu wel duidelijk. Wel moeten we nu zelf koffie, thee en
lekkers meenemen inplaats van een strandtenteigenaar economisch te ondersteunen. Regelmatig zie
ik fotogenieke onder/voorwerpen waardoor ik me verplicht voel deze te registreren (goed voor een
aantal uren ’bewerking’, eenmaal thuis.) Katinka doodt de tijd met andere ontdekkingen. “Kom gauw”
riep ze terwijl ik op een duintop verbleef om een lege fietsenstalling te fotograferen. Ik dacht in eerste
instantie nog: ”Hé een leuke quizvraag”: “Wat is er hier zo interessant”. Echt een mooie teek dus.
Maatje XXL. Toch maar voorkomen dat hij nog iets onherstelbaars zou kunnen aanrichten.

Werner kijkt vandaag, voormalig Koninginnendag de andere
kant op. Vergelijk maar met het vorige nummer. Wellicht op zoek
naar zijn toespraak voor de thuiszittende Argusmeute. Altijd
spannend hoeveel ruimte hij nodig heeft. De overige invulling heeft
inmiddels plaats gevonden. Het kan dus zijn dat er na zijn tekst wat
leegte opduikt. Zo houden we het rustig op het Beekhuizerzand.

De voorzitter aan het woord.
Dagelijks lezen we in de krant, dat er dingen worden afgelast,
verboden, afgeraden en/of uitgesteld. Gelukkig is er nog een
zekerheid in het leven en dat is het op tijd verschijnen van de
Argus-post.
Op 8 maart heb ik mijn laatste orientatieloop gedaan: de druk
bezochte jubileumwedstrijd van Minor op Beekhuizerzand. Deze
werd afgesloten met een gezellige borrel met accordeonmuziek,
orientatielooptaart, speeches en foto's. Argus heeft het bestuur van
Minor gefeliciteerd met hun 5e lustrum. Daarbij is een
entertainmentpakket overhandigd voor hun volgende bestuursvergadering met onder meer Argusbier
en Gelderse Worst.
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Zes dagen later zag de wereld er heel anders uit. Op 14 maart zou de 26e editie van de Posbankloop
plaatsvinden. De kaarten waren al gedrukt en Christa had traditioneel een heleboel kruidkoeken
gebakken voor de circa 80 verwachte deelnemers. Gedurende de week begon het tij echter snel te
keren en werden allerlei Coronamaatregelen aangekondigd. Theoretisch hadden we de Posbankloop
door kunnen laten gaan, omdat we toen nog evenementen van minder dan 99 deelnemers mochten
organiseren. De NOC-NSF had weliswaar gesteld dat er geen sportevenementen meer mochten
worden georganiseerd, maar daar is de NOLB als een van de weinige sportbonden niet bij
aangesloten. Verder was er al heel vooruitstrevend een "Coronaprotocol" bedacht met een buiten CC
waarbij mensen 1,5 m afstand moesten houden en zich in hun eigen auto moesten omkleden.
Toch hebben we uit voorzichtigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit toen maar
besloten om de wedstrijd af te blazen. En dat was uiteraard super jammer.
Sindsdien is het stil in oriënterend Nederland. Al hoor ik wel berichten van mensen die vervangende
activiteiten beoefenen, die vaag iets te maken hebben met oriënteren. Zo kun je op internet allerlei OLpuzzels proberen op te lossen. Je kunt in je lokale bos gaan rennen met een kaart in je hand. Als je
geluk hebt, is er ook een vaste posten netwerk in de buurt. Verder zag ik dat er online honderden
mensen meedoen aan computerspellen als Catching Features, waarin virtueel wordt georiënteerd. Zelf
hebben we thuis na het niet doorgaan van de Posbank-Ol maar een kruidkoek proberen te maken in
onze eigen oven. Dat heeft een lekkere cake opgeleverd, maar is toch anders.
De komende tijd is het even afwachten, wanneer we als Argus weer actief mogen worden. Het lastige
hierbij is dat we bij de voorbereiding van wedstrijden maanden vooruit moeten kijken. Het Argusbestuur
houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en heeft nu twee keer overlegd via Teams. Het
verslag van de ALV is recent per mail verspreid. De belangrijkste vraag, die nu speelt, is hoe we om
moeten gaan met de Tweedaagse van Veluwe, die voor eind oktober staat gepland. Op 11 mei komt de
Tweedaagse commissie weer bij elkaar om hierover te praten. Wordt vervolgd.
Bij deze wil ik iedereen veel gezondheid en een sportieve lente toewensen.
Werner Halter

NC 1, Beekhuizerzand, 8 maart 2020 / MINOR.
Blijkt bij nader inzien voorlopig de laatste Orientatieloopwedstrijd te zijn geweest.
De Interlandkaart biedt terloops de mogelijkheid om Masja’s tekst uit de vorige ArgusPOST op de kaart
terug te zoeken.
‘Halverwege de route had ik namelijk een post in een verlaging langs het beekje. Het was een lang
been en ik was bewust ruim afgeweken naar het noorden om langs het beekje lopend vanzelf langs de
verlaging meer naar het zuiden te komen. Dat was tenminste het idee. Maar omdat de “droge greppel”
nu een natte greppel was en de “verlaging” een meertje, dacht ik te ver naar het noorden te zitten en
liep ik de post voorbij.’ (5-6?)
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Wat mij opviel op de kaart van de Interland was de subtiele manier waarop de rode lijn en de
controlecirkels waren ingetekend. Zo niet op het Beekhuizerzand waardoor de hoogtelijnenspagetti
voor mij een extraonleesbarehandicaphoogtelijnenspagetti werd. Niet te lezen woord? Dan weet u wat
ik bedoel. Ik zag de ingetekende cirkels als saus waarin de spaghetti moeilijk te ontdekken viel.
En dan had ik nog het genot van een 1:7.500 kaart. Robert (die van heel Holland) zou zeggen dat de
presentatie beter kon maar dat het wel erg lekker was.
De uitsneden geven een beter beeld van hetgeen hoog of laag is. ik loop mijn route nog even na: Naar
1 vroeg ik me weer eens af of het verplicht is eerst naar de driehoek te lopen. Zo niet dan was een
snelle loper in het voordeel geweest de driehoek te mijden en via de paden ten N van post 1 deze aan
te lopen. Niet voor mij weggelegd dus. Ik was overigens al een aardig stuk op weg naar de driehoek
voordat ik deze mogelijke optie onderkende. Naar 2 direct met het heuveltje links als aanvalspunt. 3
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route 4

Vanaf de kruising direct. 4 via de paden en het gras. Allemaal nog als opwarmertje voor het traject 5 t/m
13. Naar 5 langs de rand van het groen maar halverwege toch teveel naar rechts zodat ik, aangekomen
op het heuveltopje ten zuiden van de post, de post zag staan. Dat was een goed signaal voor een
beter kaartcontact waardoor ik pas weer na 13 in de fout ging. Naar 6 via de paden naar de inham waar
de twee rode lijnen elkaar kruisen en vandaar naar de post. 7 direct. 8 via pad en na de hoogtelijn ZO
naar de post. 9 direct. 10 via het rechte pad ZW-NO via de inham na de bocht. 11 direct. 12 langs O
zijde groen naar pad en via paden net na de rode lijn N. 13 direct met het eerste heuveltje na de
splitsing als aanvalspunt. Nu de grootste problemen voorbij waren kon ik wel weer eens een fout
maken. Vanuit de bocht op kompas naar de post. Dicky Mooy liep naar een post ten NO in een kuil.
Gestopt met denken en erachteraan. Verkeerde code. Dan maar weer eens denken dat ‘ze’ wel de
verkeerde post zouden hebben geplaatst.’ Hoe lang doe je die sport nu al’ zei een stemmetje. Gelukkig
was Herman Mooy ook in de buurt, opperde de mogelijkheid van eigen schuld, dikke bult. Vervolgens
was ik moe genoeg om te denken dat ik moe was. Op zeker dus de rest afgewerkt, en dat was maar
goed ook.
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MINOR vierde met deze wedstrijd haar 25ste verjaardag. Ook na de wedstrijd waren er nog de nodige
festiviteiten. Met zoutjes en zoetjes liet MINOR alle aanwezigen meedelen in de feestvreugde. Een
aantal Brabantse O lopers had zichzelf een ophokplicht opgelegd. Het Coronavirus had hiermee ook
zijn entree gemaak in onze sport. Het moeten missen van één wedstrijd in de NC serie is wellicht nog
te overkomen maar het moeten er niet meer worden. (zo schreven wij in een vroeg stadium)
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Posbankloop afgezegd. (Christa en Dirk)
We hadden- wat ons niet altijd lukt- donderdagochtend alles al zover klaar: controlekaarten
geschreven, postenwegzetplan afgestemd, koeken gebakken, garage opgeruimd. En nagedacht over
het corona gebeuren, daarom per mail de lopers geadviseerd bij de auto te verkleden op een
parkeerplaats iet verder bij ons vandaan. Toen kwam ‘s middags het bericht dat de overheid een
aantal maatregelen afkondigde die van grote invloed waren op allerlei activiteiten en wat betreft de
sport ook een statement van NOC/NSF. Qua aantal ( minder dan 100) viel de Posbankloop daar niet
onder. Wel nagedacht over extra voorzorgsmaatregelen en daar kwam uit: een half uur eerder starten ,
secretariaat van de huiskamer naar afdak in de tuin verplaatsen, tenten in de tuin zetten en nogmaals
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een dringend verzoek aan de deelnemers bij de auto te verkleden, zodat de contactmomenten tot een
minimum beperkt bleven. Wat ons betreft kon de loop dan gewoon doorgaan. Dit hebben we
voorgelegd aan het Argusbestuur , die na rijp beraad en na advies van het NOLB bestuur op
vrijdagmiddag besloot de loop af te gelasten Uiteraard betreurden wij dit, omdat al onze inspanningen
dan voor niets zijn geweest. Aan de andere kant hebben we ook begrip voor het bestuursbesluit. Zij
vertegenwoordigen de vereniging en hebben daar hun verantwoordelijkheid voor. Na het horen van
het besluit hebben we gelijk de “hulptroepen” afgebeld/gemaild , maar we konden het niet opbrengen
de spullen al op te ruimen We zijn toen eerst maar eens gaan koffie drinken met een stuk koek, want
daar hadden we er nu erg veel van..
Dus op zaterdag hebben we de spullen opgeruimd en omdat het mooi weer was, meteen maar een
boswandeling gemaakt om de postplaatstape voor een deel alvast weer op te halen
Toen we bij de eerste postplaats aankwamen, zagen we tot onze stomme verbazing dat de
omschrijving van de postplaats (die 2 weken te voor gelabeld was) niet meer klopte: dat was een
opvallende boom (geen omvallende boom). Sadie had deze post in haar wegbreng route en dan

hadden we zeker commentaar gehad, temeer daar ook het label niet te vinden was . Kijk eens op de
foto en je weet waarom, waarbij vermeld moet worden dat het label aan de achterkant van de boom is .
Vraag: wat moet de nieuwe postomschrijving zijn?
Overigens wijzen we er op dat de geruchten dat de boom het heeft begeven door het aanbrengen van
het stukje tape, moeten worden ondergebracht in de categorie Fake News.
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Coronamaatregelen en de impact op onze activiteiten.
De impact van de maatregelen rond het CV is dermate afhankelijk van nieuwe inzichten en mogelijke
medische ontwikkelingen zodat er hier geen zinnig woord te schrijven valt over ‘hoe nu verder’. We
zullen onze sport mogelijk weer kunnen bedrijven wanneer alle lichten weer op groen staan. Met
hetzelfde gemak verandert groen licht weer op oranje en rood. Al beoefenen we dan een
anderhalvemeter sport, voor en na de wedstrijd klonteren bij voorkeur meestal lekker samen. We reizen
het nodige af om op plaats van de wedstrijd te geraken. Tomaten en mais kwamen tot ons uit Zuid
Amerika en Indianen noemden groot weegbree ‘het voetspoor van de bleekgezicht’. We zijn nog niet
klaar met dat verspreiden. Dan liever wat de natuur voor ons in petto heeft dan de wat we in ons hoofd
laten groeien. Ondertussen verzonnen we een heleboel nieuwe mogelijkheden, hadden we anders
geen tijd voor gehad. Wij dachten in een volgende ArgusPOST hierover uitsluitsel te geven door een
kort antwoord op de vraag “Wat deed jij toen je niet meer kon doen wat je deed” Dirk Zwikker deed een
poging Pauline Cornelisse naar de kroon te steken. Zo lang hoeft het dus niet. Christa zocht het dichter
bij huis. D.w.z. Ver van huis en toch zo dichtbij.

Dirk Zwikker vat de ellende even samen.
In eerste instantie een onschuldige bezigheidstherapie vanuit de badkuip. Zeg maar in de tweede week
met het advies ‘BLIJF THUIS’
Uit de woordenschat van de dunne Van Dale:
Aalmoezenier: Ier die van aalmoezen leeft.
Achteraf: achter er af = min acht
Goudvis: rijk geworden haring
Magazijn: een persoon die azijn mag(lust)
Minister: een heel kleine ster
Pananamahoed: hoed die door ma en daarna door pa wordt gedragen
Profeet: professor aan tafel
Redactie: actie voor noodlijdenden
Poespas: identiteitsbewijs van een kat
Carnaval: wagen die om gevallen is
Voetzoeker: pedicure zonder werk
Tegen een lilliputter zeggen: ik hou je op de hoogte
Een schizofreen vragen wie hij wel denkt dat ie is!
Even iets kortsluiten met een elektricien
Een sluipschutter die tegen zijn vrouw zegt: ik heb je gemist.
Open dag van een gesloten inrichting
Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken
Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen
Kuipstoeltje in de Arena
Een pastoor in een rolstoel een geestelijk gehandicapte noemen
Een manke die te hard van stapel loopt
Iemand na een allergietest vragen of hij al uitslag heeft.
Een voetballer zonder doel in zijn leven
Een dief die het niet pikt
Aan een asielzoeker vragen of hij al aan het sparen is voor zijn uitzet
Komma op de juiste plaats!
Wacht, niet schieten
Wacht niet, schieten
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Dirk vervolgt, nu iets CV gerichter in de 6e week waarin de wandel en fietspaden nog steeds niet
zijn aangepast op die anderhalve meter.

Het gaat even niet goed met onze welvaart-maatschappij.
De fruithandelaren zijn de pisang
Is de tabakshandelaar de sigaar
Is de modebranche de das om gedaan
Zien de elektriciens de toekomst donker in
Is de scheepvaart de wind uit de zeilen genomen
Heeft menig timmerman het bijltje er bij neergelegd
Zien de kousenfabrikanten er geen gat meer in
Zouden de horlogemakers liever de klok terug willen zetten
Kan de confectie industrie er langzamerhand geen mouw meer aanpassen
Zijn aan de tuinders knollen voor citroenen verkocht
Zijn de binnenschippers aan lager wal geraakt
De vrachtwagen chauffeurs de macht over het stuur kwijt geraakt, omdat de wegen zijn bezweken
onder de belasting
Kunnen de transporteurs niet meer rond komen
Kunnen de badmeesters het hoofd niet meer boven water houden
Moeten de kasteleins uit een ander vaatje gaan tappen
Valt het doek voor de bioscopen
Zitten de kwekers op zwartzaad
Komen de schoorsteenvegers op staat te staan
En kunnen de stratenmakers wel op het dak gaan zitten
Intussen heeft de mijnbouw zijn eigen graf gegraven
Zijn de NS het goede spoor bijster
Vliegen de luchtvaartmaatschappijen de lucht in
Zitten de metselaars in de put
En zijn de caféhouders het zat
De kappers zitten met de handen in het haar
Zijn de boeren uit het veld geslagen
En schemert het de helderziende voor ogen.
Kan de zuivelindustrie geen pap meer zeggen
Verdient de bakker geen droog brood meer
Loopt de aannemer met het hoofd tegen de muur
Legt de dokter het hoofd in de schoot
En gaan de haringvissers naar de haaien
Zit er geen schot meer in de wapenindustrie
En tot slot de iets “positiefs”:
eenmaal benoemde Kamerleden zitten op fluweel.

Online Jaarvergadering Argus 20 april 2020
In Barneveld zou de jaarlijkse ALV van Argus plaatsvinden. Dat is een wettelijk verplichte bijeenkomst
voor verenigingen om bestuurlijke malversaties te voorkomen. Verenigingsleden nemen dat gewoonlijk
minder serieus dan bestuursleden. Bij Argus zien we vooral meer bereidheid om bij wedstrijden te
helpen dan de behoefte om mee te regeren. Vooral hier mee door blijven gaan! Dit keer moest er dus
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wat geïmproviseerd worden, en dat lukte uitstekend. Yvette, onze secretaris, stuurde de leden
inmiddels het verslag van deze online meeting. Overdreven natuurlijk om een paar dagen later alles
nog een keer onder ogen te krijgen. Ik maak een uitzondering voor info rond de tweedaagse en wat
data.
Uittreksel Datum: 20 april 2020, Online in Teams
Aanwezig: Werner Halter, Johan van Elten, Marco Mensink, Yvette Tan
Communicatie met NOLB: Belangrijkste punten uit het Technisch Overleg:
Startintervallen bij NK’s worden vergroot
Argus en HOC ervaren toestemmingsproblemen bij resp gemeente Ede en Staatsbosbeheer.
Bosberg is gekozen tot beste kaart van 2019 (er werd gekozen tussen appels en peren, red)
Voorstel voor de ALV van de NOLB om wedstrijdreglement t.a.v. het gebruik van SI Air aan te passen.
SI Air zou dan toegestaan worden bij de Nationale Competitie. De organiserende vereniging bepaalt of
de kastjes ook daarop ingesteld gaan worden en communiceert dit vooraf.
Werner gaat verder met de opzet voor een kaarttekencursus.
De ALV van de NOLB ( gepland op 16 april 2020) wordt uitgesteld. Nieuwe datum is nog niet bekend.
Wedstrijdprogramma/kaartontwikkeling 2020/2021
In 2020 1 wedstrijd voltooid (Zijpendaal) en 3 afgelast (aanvulling 21 april: inmiddels 4, nu bekend is dat
alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september worden afgelast).
Vooralsnog gaan de voorbereidingen voor de Tweedaagse door. Van de Gemeente Wageningen is
toestemming voor een avondwedstrijd op de campus. Werner gaat dit nu verder afstemmen met de
campusbeheerder. Alle zaken die geld gaan kosten, worden zo laat mogelijk geregeld (prijzen, dixi’s,
catering).

Er is nog geen reactie van gemeente Ede op ons verweer tegen het niet meer toestaan van
oriëntatielopen in hun bossen. Zij hebben uitstel gevraagd i.v.m. Corona. Afhankelijk daarvan kan het
NK lang op 29 november 2020 op Westerrode/Roekel gehouden worden. Terugvaloptie is een lange
stads-OL in Dordrecht op die datum.
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2021:
Marco gaat alvast toestemming aanvragen voor een wedstrijd in het Lunterse Buurtbos op 10 januari,
aangezien de procedure mogelijk lang duurt.
Werner gaat Maarten vragen of hij de hoogtelijnen van het Panbos wil tekenen voor een paden OL.
Werner gaat dan eerst achter de vergunning aan.
De sprint op 18 april kan in Dordrecht, Delft of Heijendaal.Argus heeft medewerking toegezegd voor de
ECSG (European Company Sport Games) op 24 en 25 juni. De kaarten waaraan nu gedacht wordt zijn
Papendal en Zijpendaal/Sonsbeek. Dirk neemt de organisatie op zich zich en bepaalt in overleg met de
organisatie van de ECSG wat de precieze kaarten worden
Kaartontwikkeling en verkrijgen nieuwe toestemmingen
Werner heeft kaart Dordrecht bijna af. Veldwerk lag stil i.v.m. Corona. Tekenwerk Heijendaal uitgesteld,
omdat de daar in juni geplande wedstrijd niet kan doorgaan. Kaart Driebergsebos is uitgebreid met
twee landgoederen. Verder is Werner naar andere geschikte landgoederen en recreatiegebieden aan
het kijken. Bijvoorbeeld Beukenrode, een klein stukje tussen Bartimeus en de Marinierskazerne in
Doorn, dat ook gebruikt wordt als paintballgebied en het Doornse Gat (kleine kaart).
Dirk heeft een nieuwe kaart getekend van camping het Hallse Hull. Deze is heel geschikt voor een
Argusdag.
Marco heeft contact gehad met Maarten en Dirk over nieuwe gebieden zoals: Sportpark Berg en Bos
(Apeldoorn), Montferland (Natuurmonumenten, dus alleen op de paden), Kruisbergse Bos
(Doetinchem), Kaapse Bossen (Doorn) (als topokaart voor lange paden OL) en Doornse gat (kleine
kaart).
Kees en Katinka waren bezig om te kijken, of een klein gebied in de buurt van Schoorl geschikt is.
In de omgeving van Hengelo, bij Yvette in de buurt, zijn mogelijk ook geschikte gebieden.
Olga heeft kaarttekenplannen in Emmen. Werner wil haar evt helpen met de technische mogelijkheden.
Yvette vindt het lastig inschatten wat een gebied nou geschikt maakt voor oriënteren.
Mochten we grote gebieden vinden, dan is het inhuren van een kaarttekenaar een optie.
Werner gaat een overzicht maken van alle ideeën.
Sluiting ( altijd belangrijk)
De vergadering wordt om 20:40 u gesloten. Het bestuur vergadert weer op maandag 8 juni 2020.
Hopelijk kan dat dan weer aan de keukentafel bij Johan en anders via Teams. De Tweedaagse
commissie komt binnenkort ook weer samen voor overleg.

Niet langer een concurrent voor onze 2 daagse.
The South American Orienteering Championships 2020, scheduled to be held in Brazil at the
end of October have been cancelled and moved to October 28-30, 2022 with the same concept
and organizers.
Wij bereiden ons nog steeds voor op een 350 deelnemers tellende invasie in hetzelfde
weekend. Tot Mark iets anders wordt ingefluisterd.

Uslarer 5-Tage-OL im Solling wird um ein Jahr
auf den 25. bis 30. Juli 2021 verschoben
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In het kader van ‘Wanneer er niets te schrijven valt is er toch veel te
vertellen’ rakelden Dirk en Christa Zwikker het verleden op en beschreven
hun mooiste OL-ervaring’ onder de veelzeggende titel:
Onze mooiste OL ervaring.
(het lezen van dit stukje is voor eigen risico: je zou er jeuk van kunnen krijgen, juist nu krabben
verboden is, red)
In deze tijd, waarin alle sport stil ligt, zien we op internet en TV de mooiste wedstrijden en
legendarische overwinningen uit het verleden van allerlei sporten. Dus waarom niet van onze eigen
sport in onze eigen Arguspost?
We waren in 2011 net met (voor)pensioen en dachten, laten we eens gek doen en meedoen aan het
North Arctic Championship, een kampioenschap over negen wedstrijden: drie in Ilulissat, gelegen
boven de poolcirkel in Groenland, drie in Nuuk, de hoofdstad van Groenland en drie in Reykjavik in
IJsland. Na enig zoeken kwamen we op de site van orientierungsreisen.de, een organisatie die
bijzondere OL reizen en ook een reis naar dit kampioenschap organiseerde.
Op 19 juni landen we om 15.00 uur plaatselijke tijd in Reykjavik op het vliegveld Keflavik.
In IJsland is het twee uur vroeger. De eerste indruk van IJsland vanuit het vliegtuig: zo’n landschap
hebben we nog nooit gezien, kaal, zwart, bergen met kraters, af en toe dampen uit de grond.
Reykjavik ligt 50 km van het vliegveld verwijderd en we worden met de flybus naar het centrum
gebracht. Bij het busstation stappen we over in een kleiner busje, dat ons voor het hotel afzet.
Een prachtig systeem, ook omgekeerd werkt het: je wordt opgehaald van je hotel met een klein busje,
dan stap je bij het busstation in een grote bus die naar het vliegveld rijdt.
We gebruiken de rest van de dag om Reykjavik te bekijken.
De volgende dag gaan we samen met Alexa en Martin uit Wenen, die ook in ons hotel zaten, naar het
stadsvliegveld. Zij horen bij ons reisgezelschap dat bestaat uit 12 mensen uit vier landen.
We vliegen met een propellervliegtuig met twee propellers, een Dash 7, er kunnen 36 passagiers in.
Na 1½ uur bereiken we de oostkust van Groenland en hebben we alleen aandacht voor wat er beneden
te zien is: Eerst de zee met ijsschotsen, daarna bergen, gletsjers, fjorden, sneeuw en verder
landinwaarts lijken de bergen steeds kleiner te worden, maar in werkelijkheid wordt de sneeuw steeds
hoger. Dan vliegen we zeker een uur over alleen maar sneeuw en witte vlakte. Je kunt je voorstellen,
dat de sneeuwlaag tot 3 km dik kan zijn. Pas ongeveer een half uur voordat we landen in Ilulissat,
breekt de sneeuw en zien we meertjes op de sneeuw en de eerste ijsbergen.
Voor de luchtvaartmaatschappij heet Ilulissat Jakobshavn, de Deense naam, een beetje verwarrend,
zodat we ons angstig afvragen of we wel in het goede vliegtuig zitten. Op het vliegveld komen de
koffers op een bagageband van misschien 10 meter, die ook nog zo snel gaat dat je razendsnel moet
reageren, wil je je koffer kunnen pakken. Het eerste wat we zien op het vliegveld is een affiche voor het
oriënteren in Ilulissat. Elke maandagavond wordt er getraind en laat het nu maandag zijn!
We worden begroet door Irene, onze reisleidster en rijden met een busje van het hotel naar Hotel
Icefjord. Onze kamer heeft een prachtig uitzicht op de baai met volop ijsbergen.
Overigens is het maar 2 graden.
Bij de training ontmoeten we onze andere reisgenoten, uit Duitsland en Zwitserland.
Er is een scoreloop van 30 minuten. Maar eerst moet het nieuwe systeem uitgelegd worden: men loopt
voor het eerst met SI. Ik besluit te wandelen, Dirk loopt. Ik had in het begin wat moeite de afstand te
bepalen. Oriënteren doe je vooral op hoogtelijnen en water/moerasjes.
De afwijking tussen noorden en magnetisch noorden(40 graden) wordt op de kaart opgevangen.

13

ARGUS POST 3-2020

1 mei 2020

De volgende dag, op 21 juni is het de Nationale Feestdag van Groenland. Ole, de voorzitter van de
OL club Ilulissat, heeft ons thuis uitgenodigd, waar hij ons wil vertellen over zijn sledehonden.
We maken kennis met zijn vrouw Frede. Ole zelf is van oorsprong een Deen, Frede is een Inuit.
De honden zijn Groenlandse Husky’s. Als ze 8 maanden oud zijn, mogen ze voor het eerst naast de
groep meelopen, nog niet aangelijnd. Dat is de eerste selectie. Dan worden ze aangelijnd en tot 15
maanden krijgen ze de kans om te leren in de groep te lopen.
Als ze dat niet goed doen, worden ze gedood, dan maken ze een broek van hun pels.
Twee vrouwtjeshonden gaan voorop, die zijn intelligenter, in het midden daarachter de alfahond, een
mannetje, dat het best luistert en de evt. commando’s doorgeeft aan de andere honden. Dan lopen er
nog aan elke kant 3-4 honden. Het zijn absoluut geen huisdieren of waakhonden, ook geen
jachthonden. Buit halen ze wel op, maar ze brengen het niet naar hun baas. In de zomer hebben ze
weinig voedsel nodig, ze zijn als leeuwen, liggen te
niksnutten, maar in de winter werken ze en vooral in
de herfst hebben ze proteïnerijk voedsel nodig om aan
te sterken. Het best is dan zeehondenvlees. Honden
kunnen een tas van 10 kg dragen. Bij OL gebruikt Ole
ze bij verre posten om eten en drinken te brengen.
De sleeën zijn verschillend van grootte, afhankelijk
van de duur van de tocht.
Geslapen wordt er op de slee, op rendiervel of
eronder, als een soort slaapzak.
Met de hondenslee gaan de bewoners op jacht of
vissen.
Het water bij Ilulissat vriest ’s winters niet meer dicht.
De minimum temperatuur is nog slechts – 30 graden
(was eerder – 40 graden, en nu, in 2020, is de
minimumtemperatuur nog slechts -15,5 graden!).
In de kerkbaai waren demonstraties van kajakvaren en
harpoenwerpen en bij de kerk was er volksdansen en volksgezang. Mij viel op dat het volksdansen veel
weg heeft van de Nederlandse klompendans. Elementen daaruit hebben de Groenlanders inderdaad
overgenomen van de Nederlandse dansen uit de tijd dat de Hollandse walvisvaarders Groenland
bezochten.
’s Avonds maken we een boottocht. We staan aan dek en varen langs en tegen de gigantische
ijsbergen. Af en toe nemen we een klein ijsbergje mee en klapt het tegen de boot. Het licht is prachtig.
Wat een natuur! Op een gegeven moment pakt Irene een visnetje om ijsblokken te vissen.
Deze zijn rijk aan zuurstof, belletjes in het ijs zijn zichtbaar. De Groenlanders gebruiken dit als
drinkwater. De boot wordt stilgelegd. Het is een geweldig gevoel, zo stil tussen de enorme ijsbergen te
liggen. Het blauw/turquoise in het ijs is sneeuw
dat van het land afkomstig is, gesmolten en
weer opgevroren is. Juist het witte ijs is zo
zuurstofrijk. Om 00 uur zijn we weer thuis, er
varen dan nog vissersbootjes uit. Het gevoel
voor tijd is heel merkwaardig.
De Groenlanders slapen ’s zomers niet veel en
alleen als ze moe zijn. Dag en nacht zijn hier
hetzelfde.
Om 11 uur hebben we afgesproken voor een
wandeling naar de ijsfjord. Het wordt een
prachtige wandeling over mossen,
weideroosjes, die paars bloeien, soort
cranberrystruikjes (Arctostaphylos alpinus), die
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heerlijk geuren als je erop trapt en natuurlijk langs de ijsfjord Kangia. Het water is zichtbaar tussen de
ijsschotsen en ijsbergen, wat niet altijd het geval is. Het ijs brokkelt 65 km verderop van de gletsjer af
en de fjord is 7 km breed. Die is in een paar jaar tijd kilometers opgeschoven.
Soms brokkelen er grote stukken af die de fjord uitdrijven en aan de uitgang blijven liggen, omdat daar
de eindmorenen de bodem ophogen. De fjord is 1 km diep, maar bij de uitgang slechts 200-300 m.
Een ijsberg schuift per dag ongeveer 25-30 meter op. Als je stil bent, hoor je het ijs knerpen, dat is de
zuurstof die vrij komt. Soms hoor je een grote plons, dan breekt er een groot stuk af.
Het hele gebied is UNESCO erfgoed. Dit is het Sermermiutdal. Hier zien we de resten van een Inuit
onderkomen, tot 1850 in gebruik. Het bijzondere van dit dal is, dat het door alle drie Inuitstammen
bewoond is geweest: vanaf 2400 v. Chr. door de Saqqaq Inuit, vanaf 60 v. Chr. door de Dorset Inuit en
van 900 – 1850 n. Chr. door de Thule Inuit.
Vandaag gaat het OL beginnen, een scoreloop van 50 min. Ik ben al na 42 minuten binnen en omdat de
anderen allemaal over tijd zijn, win ik in de categorie really old girls.
We beginnen de volgende dag met een wandeling door Ilulissat, onder leiding van Irene.
Grond is hier nooit eigendom, alleen erfpacht. Daarom zijn er om de huizen ook nauwelijks tuinen,
soms een klein kasje. Auto’s zijn er in dit aantal pas vijf jaar. Ze zijn vooral statussymbool, er is een
wegennet van in totaal slechts 45 km. Het langste stuk is naar het vliegveld en is 4 km.
Vanavond zijn de niet-officiële kampioenschappen van Groenland. Volgens mij doen er alleen lopers uit
Ilulissat mee en enkele buitenlanders. Maar het is duidelijk dat het ergens om gaat. Ik loop met nog drie
dames in de klasse really old girls W60, twee Deense dames en Ilse uit onze groep.
De Deensen geven op, Ilse komt na twee uur binnen, maar heeft wel alle posten.
Het was ook erg lastig. Ik heb tweemaal geluk gehad van Dirks aanwezigheid. Bij 1 post heb ik teveel
heen en weer gelopen, voordat ik in de gaten had, hoe het zat. Dat is eigenlijk de enige post waar ik
veel tijd verloren heb. Over 3,8 km 71 minuten doen, is wel lang, maar toch gewonnen en een leuke
prijs gekregen. Overigens is het hier gebruikelijk dat je je prijs aan iedereen toont.
De volgende dag is het al om 6 uur ontbijten, want om 6.45 uur moeten we klaar staan. We gaan met
de boot naar de gletsjer Eqip Sermia, 5 uur varen. We varen noordwaarts, eerst tussen de ijsbergen
door, die dan steeds minder in aantal worden. Plotseling zijn ze helemaal weg, maar wat vervelender is:
er komt een dichte nevel opzetten, zodat we geen hand voor ogen kunnen zien. Plotseling, na
ongeveer 5 uur varen, is de nevel weg en zien we de enorme gletsjer, 5 km lang en op sommige
plaatsen 100 meter hoog, fascinerend! We zien een zeehond, die recht op onze boot afzwemt. Er vallen
brokstukken ijs van de gletsjer, je hoort het pas, als ze gevallen zijn. Onze gastvrouw roept, dat we ons
aan de reling moeten vasthouden, omdat er een tsunami komt.
De kapitein legt het schip met de neus naar de golven, zodat we minder van de golven merken.
Het valt op hoe lang het duurt voordat de zee weer rustig is. We varen we langs de hele gletsjer.
Om 22.00 uur moeten we bij de sporthal zijn,
zodat we met de bus meekunnen naar het
vliegveld, waar de start is van de AMO, de
Arctic Midnight Orienteering. Maar bij de
sporthal zien we alleen een opgewonden
Irene: we moeten opschieten, want de bus
gaat vanaf de World of Greenland.
Daar aangekomen, blijkt dat er wel een bus
is maar geen chauffeur, hij zit in de kroeg.
Het is vrijdagavond en dan krijgt men geld.
We moeten dus liften. Opvallend is dat er
geen gemopper is, iedereen kan de lol er wel
van inzien. Het liften is succesvol, want
vrijdagavond is ook de avond, waarop
iedereen zijn auto wil laten zien en de route
naar het vliegveld is favoriet. Iedereen is
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redelijk op tijd bij het vliegveld, zodat er vanaf 23.00 uur gestart kan worden. Er zijn vier afstanden: 20 –
15 – 10 en 5 km.
Wij hebben voor de kortste afstand gekozen, die uiteindelijk 6,4 km blijkt te zijn, lang genoeg dus. Per
afstand is er een massastart, met een interval van twee minuten. De start is bovenop een berg, de
finish is bij de sporthal. Door de massastart blijf je altijd in een groepje lopen,
ik loop veel op met Judith en Irene en doe er ongeveer 80 minuten over. Als we om half drie naar ons
hotel gaan, zijn de jongens op het sportveld nog aan het voetballen.
Om ongeveer drie uur liggen we in bed.
We ontbijten met Judith en Dieter uit onze groep, die samen in Davos een soort organisatiebureau
hebben en o.a. OL-trainingsweken voor senioren organiseren. Monica en Mike zijn wel eens bij hen
geweest.
Om 18.00 uur worden we bij de sporthal verwacht waar we een galabanket hebben.
Dit is werkelijk geweldig, alles wat Groenland op culinair gebied te bieden heeft, is aanwezig: krabben,
zalm, heilbot, vlees van rendier, lam, muscusos, walvis. Het zwarte walvisvlees is erg taai.
Het lijkt op de huid van een walvis maar Irene verzekert ons dat het vlees is.
De prijzen van de AMO worden uitgereikt. Dirk is tweede geworden en krijgt een flesopener met een
typisch Groenlands handvat (walrustand?), erg mooi. Verder is er een loterij, waarbij alleen de
Groenlanders winnen, en is er speciaal voor ons een trommeldans.
Het is een prachtige nacht, de zon schijnt volop en we willen wachten wat er met de zon gebeurt tijdens
middernacht. Maar er gebeurt niets, de zon zakt niet verder en om 1.15 uur besluit ik om naar bed te
gaan. Dirk heeft om 2.00 uur nog eens gekeken en de zon stond er nog steeds.
De volgende dag vliegen we naar Nuuk. Eigenlijk zouden we om 7.00 uur vliegen, maar niets is zeker
bij Air Greenland. Dus vliegen we pas om 13.30 uur. Vanuit Ilulissat zijn wij met nog enkele
oriënteerders de enigen in het vliegtuig. We vliegen over de ijsfjord, die we nu in volle omvang kunnen
bewonderen. In Kangerlussuaq stappen er mensen bij, nu zijn alle 36 plaatsen bezet.
Air Greenland heeft rode vliegtuigen, opdat je ze goed kunt zien in de sneeuw.
Nuuk is de hoofdstad van Groenland, de meest noordelijke en de kleinst hoofdstad ter wereld met
13.500 inwoners. Het ligt onder de poolcirkel, ongeveer ter hoogte van Reykjavik.
De eerste volle, helaas regenachtige dag in Nuuk gebruiken we om de stad een beetje te verkennen en
het museum te bezoeken. Nuuk is zeer uitgebreid gebouwd, je ziet overal nieuwe wijken ontstaan.
Het ligt op een schiereiland, heel rotsig, dus overal waar mogelijk, wordt gebouwd. De huizen zijn van
hout in allerlei kleuren met stenen (betonnen) onderkant, net zoals in Ilulissat. Die onderkant is van
belang vanwege de permafrost, de grond is nooit helemaal ontdooid, hoogstens het bovenste laagje.
’s Avonds hebben we onze eerste OL. We worden ontvangen in het clubhuis, een groepje van 36
oriënteerders doet mee aan de wedstrijden. Het is de eerste internationale OL in Nuuk.
Deze eerste wedstrijd is een scoreloop en ze hebben ons op grond van onze leeftijd ingedeeld in de
korte route, waar we 50 minuten over mogen doen. We halen de tijd makkelijk, ik kan tweemaal heen
en weer lopen, omdat ik posten had vergeten of verkeerd had gestempeld.
Maar aan het eind had ik toch nog een post niet of verkeerd gestempeld.
Samen met alle deelnemers en organisatoren was er een maaltijd in het clubhuis, vis- en
rendiergoulash op Thaise wijze klaargemaakt.
’s Avonds van de tweede dag is de grote ijsbeer OL. Dirk loopt de 8 km, ik de 5 km., ver genoeg.
Het is allesbehalve moeilijk en voornamelijk in het stadsgebied, maar lopen gaat lekker en ik finish na
57 minuten. s Morgens van onze laatste dag in Groenland doen we de sprint in Nuuk, daarna stappen
we in de taxi die ons naar het vliegveld brengt.
De stadsprint was leuk, in het oude gedeelte van Nuuk. Ik heb de 1,4 km gedaan, Dirk de 3 km. Omdat
de posten onder of bovenaan de trap stonden, moest je toch nog aardig oppassen.
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Het was een mooi afscheid van Nuuk en van Groenland. Op naar IJsland.
Het vliegtuig ging toch niet rechtstreeks naar Reykjavik, zoals oorspronkelijk gepland, maar maakte een
tussenlanding in Kangerlussuaq om te tanken. Als ik het goed gezien heb, ging er 1760 liter in onder
het toeziend ook van de piloot, die ook het bewijs van ontvangst moest tekenen.
Daarna hebben we een prachtige vlucht over Groenland, mooi zicht. We vliegen in een Fokker 50 met
13 x 4 zitplaatsen, rij 13 is er niet.
We beginnen ons verblijf in IJsland met een rondreis, de Golden Circle en bezoeken eerst Þingvellir.
Dit gebied is de scheidingslijn tussen het Noord-Amerikaanse en het Europese continent, met de
vlakte zelf als scheiding. Op deze plaats drijft IJsland door tectonische bewegingen schoksgewijs met
een gemiddelde snelheid van 1 à 2 cm per jaar uit elkaar.
Rond lunchtijd zijn we bij de waterval Gullfoss en dan naar het derde deel van de Golden Circle, de
Geysir.
Ook de tweede dag gebruiken we voornamelijk voor sightseeing. ’s Avonds is de sprint, we ontmoeten
daar Anne Heikoop en Peter Verbeek, die op de fiets zijn. Bij de eerste post ging ik al in de fout, daarna
volgden nog twee foutjes, zodat ik een goede tijd wel kon vergeten.
De dag daarop is de long distance in een gebied genaamd Heidmark. We worden met de bus naar het
terrein gebracht. Het is een bosrijk terrein, en, daar komen we al gauw achter, waar groen op de kaart
is getekend, is het ook echt groen. Je kunt je echt vastlopen.
Mijn route is niet echt moeilijk, je kon veel via de paden lopen. Ik heb daarom tweemaal een dwarsdoor
route gekozen. Eenmaal pakte dit volkomen verkeerd uit, ik kwam weer terug op het pad waar ik
begonnen was en moest toen vaststellen, hoe simpel en snel de post via het pad te bereiken was.
En dan alweer de laatste wedstrijddag! Weer met de bus naar het wedstrijdgebied. Er staat een middle
distance op het programma, het terrein bleek erg moeilijk. Vooral het laatste stuk waar het bos erg dicht
was, was het moeilijk te zien waar je nou uiteindelijk was. Bij de eerste post heb ik wat tijd verloren,
verder ging alles redelijk goed, hoewel het vinden van post 7 meer geluk dan wijsheid was en het
vooral door het gejuich van anderen, die de post gevonden hadden, kwam dat ik de post ook vond.
We hebben alle 9 wedstrijden volbracht! Het waren twee geweldige weken.

Voorlopig leesvoer genoeg.
Mail jouw meest memorabele O gebeurtenis voor het volgende nummer van de ArgusPOST onder het
motto: Kom vanavond met verhalen….., een mooi bruggetje naar de komende dagen waar we bij die
andere ramp zullen stilstaan, waar we ons ook niet al te best op hadden voorbereid, waar ook wat meer
slachtoffers te betreuren waren. To put it mildly.
Wanneer de volgende ArgusPOST verschijnt is ook voor de redactie een
verrassing. Olga Zwikker stuurde ons een raat uit eenTurkse bijenkorf met het verzoek na het opheffen
van de anderhalvemetermaatregel de bijen weer op hun oude plek te plaatsen. Ze wist ook nog wel iets
leuks op de facebookpagina van de TROL. Voor het geval u nog tijd over heeft.
Tot dan: “Blijf thuis, hou vol, was je handen, kam je haren, bewaar anderhalve meter afstand en wees
vooral een beetje gezellig voor elkaar”. Onthoudt ook na het CV datgene wat werkelijk belangrijk bleek
te zijn, want dat waren we wel een beetje kwijt geraakt.
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