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Red@ctueel
Waar zullen we dit keer actueel over zijn. Het
valt niet mee iets te schrijven over niets. Ik
ontving onlangs het decembernummer van
CompassSport. Opbeurend was de internationale kalender 2021. Helaas ontbrak onze 2
daagse, eind oktober, maar over het aantal
deelnemers hoeven we niet in te zitten. Naast
huid- en kersthonger voldoende O honger, zo
merk ik om mij heen. Dan ga je wel eens
dingen doen die niet helemaal de bedoeling
zijn. De maatregelen om een derde golf te
voorkomen zouden voldoende kunnen zijn
wanneer die ook massaal werden nageleefd,
maar we zijn wel Hollanders he, we laten ons
onze vrijheid niet afnemen! De vaccinatie kan
ook nog wel eens anders uitpakken dan we
denken. Gewoon weer op vakantie dan maar.
Hugo zou
zeggen “maar
het virus gaat
niet op
vakantie” . Nou,
wij wel dus.
Een beetje die
afstand en
hygiëne erin
houden scheelt
misschien ook
wel wat andere
winterse
ongemakken.
Check uw
banden.
Familie en auto.
Ik houd nog altijd vast aan de quote van mijn
leraar Plantenziektenkunde op de
tuinbouwschool in Hoorn. “Alles is overal maar
het milieu selecteert” en wat te denken van
“Het individu is niet belangrijk maar de soort
wel”. Vooral die laatste vind ik pijnlijk. In o.a.
China kan je er aardig mee uit de voeten maar
hier weten we er geen raad mee. Mocht de
inhoud van deze ArgusPOST aan de schrale
kant zijn? Des te meer om over na te denken.

POST

In dit nummer: o.a:
Hoe gaan wij het O virus te lijf?
De voorzitter ziet licht in het bos.
Oplossing KERSTverrassingen op
Ginkel Zuid.
De creatieve O loper traint zich suf.
tenslotte, een nieuwjaarswens.
Volgende ArgusPOST na de grote
adrenaline uitbraak.

Corona moet je met Corona te lijf gaan dachten
de serologen. Zo ook Peter Bleijens. Is hij
daarmee ook een seroloog? Zeker niet, dus
houdt daar rekening mee wanneer iemand
ergens iets van vindt. Wel is hij een creatief
Oriëntatienerd. Zie het als een compliment Peter.
Zelf zou ik direct van de start naar finish lopen.
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Voordat de voorzitter zijn oplossing voor het naderende Ovirus aan u wil voorleggen eerst de

Oplossing van KERSTPUZZEL Ginkel Zuid: De 15 verschillen.
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1. pad = deels weg
2. verlaging= heuvel
3. Bijzonder object = klein gebouw
4. passeerbaar hek = onpasseerbaar hek
5. stenenplek = rotsblok
6. kleine verlaging = heuvel
7. bron = natte kuil
8. breed pad = smal
9. verlaging = kuil
10. onpasseerbaar hek = passeerbaar
11. verlaging = is verdwenen
12 paadje= verdwenen
13. Jachtstoel = voederbak
14. donkergroen = opengebied met enkele bomen

Alle 15 gevonden? Dan maken we hem volgend jaar moeilijker.

de voorzitter ziet licht in de duisternis…….
… en heeft een kerstboom gelopen op een nieuwe oriëntatieloopkaart. Rara, waar is dit?
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Een rondje hardlopen kan natuurlijk altijd en is ook aan te raden." Dat was onlangs ongetwijfeld de
opvallendste zin uit de toespraak van onze minister-president vanuit het Torentje. Wij zijn het helemaal
met hem eens.
Maar goed, nu we met z'n allen weer in een nieuwe lock-down zitten, lijkt oriënteren even ver weg. In
januari 2021 kunnen we weer een streep zetten door twee wedstrijddatums van Argus. Het is koffiedik
kijken wanneer we weer kunnen oriënteren of anderzijds georganiseerd kunnen sporten. En zelfs de
peutergymnastiek is tijdelijk afgelast, dus ook daar kan Stef niet werken aan onze naamsbekendheid
met zijn XXS-Argusshirt.
De wedstrijdcommissie van de NOLB heeft intussen besloten om niet te speculeren over de mogelijke
scenario's en gewoon rustig af te wachten. Dit betekent dat de wedstrijdkalender van 2021 blijft zoals
hij is en dat er geen wedstrijden uit 2020 worden doorgeschoven. De enige uitzondering is onze
Tweedaagse van de Veluwe, die schuift door naar 30 en 31 oktober 2021. In plaats daarvan neemt
Minor onze Nationale Competitiewedstrijd van 24 oktober 2021 over. Argus organiseert komend jaar
vooralsnog geen nationale wedstrijden. Er zal in 2021 overigens alleen een eindstand van de Nationale
Competitie worden opgemaakt als er voldoende wedstrijden op de kalender overblijven.
Ondertussen worden er door mensen binnen onze vereniging nog steeds vol goede moed nieuwe
kaarten gemaakt. De kaarten van de TU-wijk in Delft, Duiven-Westervoort en Panbos-Beerschoten zijn
zo goed als af. Zodra we dus weer wedstrijden mogen organiseren, hebben we weer wat nieuwe
mogelijkheden. De nieuwe kaarten zijn wel allemaal sprint- of orientrailkaarten. Ons goede voornemen
voor 2021 is om ook weer een nieuwe kaart te maken van een bosgebied waar we ook daadwerkelijk
van de paden mogen.
Om echter terug te komen op de woorden van Mark Rutte: we gaan begin 2021 het "rondje hardlopen"
promoten. We overwegen om enkele trainingen te organiseren speciaal voor Argus-leden, coronaproof
en zonder terreinbeheerders tegen de haren in te strijken. Oriëntatielopen kan goed individueel of
kleine groepjes en die 1,5 m afstand moet ook wel lukken, dus we gaan eens kijken wat mogelijk en
leuk is.
Dan rest ons verder niets anders, dan jullie bij deze een voorspoedig en sportief nieuwjaar te wensen.
Werner Halter.

Trainen?
Een lastige manier om in je uppie te oriënteren is een route lopen waar geen controleposten te vinden
zijn terwijl er wel op de kaart een rondje getekend is of, minimalistischer, een stip is neergezet. In
eenvoudig terrein zul je er geen moeite mee hebben maar in een complex gebied zul je nogal eens
afvragen ‘of dit wel de juiste plek is’. Ik biecht hierbij op dat het mij in ieder geval tijd heeft gekost bij het
controleren van een geplande route. Sterker nog: Na het ophangen van labels kon ik die bij het
plaatsen van de staanders niet terugvinden hetgeen me deed twijfelen of ik wel goed zat. Wanneer je
een stuk getekend had werd het al eenvoudiger. Al met al leerde je er beter door naar het terrein te
kijken. Nooit weg wanneer je een wedstrijd moest lopen. In de oude doos vond ik nog een paar oude
kaarten die 15 jaar geleden werden gebruikt tijdens de Yetiloop in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Na dit eerste stukje met als finish de ZW punt van een P mochten de teams verder op een 1:25’000
kaart, waarop ze zelf de controleposten moesten intekenen aan de hand van een lijstje met
coordinaten.
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We vroegen Maarten Baakman of hij van dit deel van het gebied een up to date hoogtelijnenbeeld kon
maken. Het idee erachter was dat je jezelf zou kunnen wagen aan een Do it yourself Otrip. Zoiets zou
ook voor een stuk van de Schoorlse duinen mogelijk zijn. Hoogtelijntechnisch een **** uitdaging.
Daar waar Staatsbosbeheer het terrein als ‘struingebied’ heeft bestempeld naast een gebied met een
dicht padennetwerk. Je dient alleen even te laten weten dat je hierin geïnteresseerd bent. Ik geef toe

dat de gebieden een beetje buiten de territoriale wateren van Argus liggen maar goed te combineren
met een Covidveiligmidweekje Randstad. Het is natuurlijk veel eenvoudiger wat dichter bij huis de
stoute schoenen aan te trekken en wat routes te lopen alleen…. dat buiten de paden moest je dan
maar even vergeten. Gesnapt met een Arguskaart in je hand zou dat ook gevolgen kunnen hebben
voor toekomstige toestemmingen. Zoiets als dat Covid probleem. Alleen als we ons houden aan de
afspraken…… Zouden O lopers andere Nederlanders zijn dan die andere Nederlanders? Inmiddels is
Dirk Zwikker bezig om ook in onze eigen visvijver wat spierinkjes uit te zetten. De creatieve loper kent
zijn oplossingen. Blijf in vorm en Coronavrij (daar moet je vooral een heleboel NIET voor doen).
Andersom eigenlijk.

Trainen in Coronatijd (foto’s en tekst Christa Zwikker)
Hoewel er in Duitsland en België geen wedstrijden zijn, is er toch altijd nog een mogelijkheid om te
trainen. Zo zijn we nu tweemaal naar Duitsland geweest (je mag quarantainevrij naar NRW reizen,
mits je niet langer dan 24 uur daar verblijft). In het kader van de Rhein-Ruhr OL worden er nu
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trainingen georganiseerd, tot nu toe twee keer, in Bottrop en in Witten. De derde training is in de
maak, gepland in Duisburg/Moers. Hoe gaat het in zijn werk, binnen de coronaregels?
Enkele dagen voor de start van de training worden de kaarten online gezet. Er zijn drie routes. De
posten zijn kleine postzakjes, zelf geknutseld en in plastic geseald. Ze proberen nog te werken met
een QR code, maar dat is nog niet gelukt. De posten blijven 1, 2 of 3 weken in het bos hangen en je
kunt lopen als het jou uitkomt. Na afloop kun je een reactie geven aan de organisator en de tijden
doorgeven.
De eerste training was in Bottrop, op een kaartje waar we al vaker op gelopen hadden. Het was
fantastisch weer en we hadden het gevoel dat we een dagje met vakantie gingen. Beiden lopen we
de C route, de kortste, passend bij onze leeftijd. Ik loop eerst en Dirk neemt mijn tijd op (ik heb niet
zo’n flitsend horloge). Bij post 1 kwam er een blaffende hond op mij af, het duurde even voordat zijn
baasje hem onder controle had. Ik vreesde voor het verdere verloop, maar het bleef gelukkig bij die
ene hond. T/m post 4 ging alles vlot, post 5 kon ik echter niet vinden. En omdat je bang bent dat je
dat kleine postje over het hoofd ziet, zoek je langer dan anders (denk ik). Uiteindelijk ben ik er toch
maar van uit gegaan dat de post weggehaald was. De rest van de route ging goed, mooi open bos met
veel normaal natte maar nu droge greppels. Dirk wachtte me bij de finish op. Ik heb hem verteld dat
ik een post niet kon vinden, maar niet welke. En ja, Dirk kon die post ook niet vinden. Bovendien had
hij een 90° fout gemaakt van post 4 naar post 5. Daardoor liep hij de post van een andere kant aan
dan ik, daarna nog eens vanuit een ander zeker punt, post niet gevonden en daarna ook maar
doorgelopen. We hebben onze tijden doorgegeven en gemeld dat we beiden post 5 niet konden
vinden. De uitslag is inmiddels opgemaakt en wij zijn daarin opgenomen, maar of de post er nu echt
niet stond, we weten het nog steeds niet zeker.
Na afloop hadden we nog een hele mooie middag die we gebruikt hebben om een Halde (puinberg
van de kolenmijnbouw) in de buurt te beklimmen. Om de ingang te vinden was nog moeilijker dan de
posten op de training, maar uiteindelijk was het prachtig om bovenop te staan met een ver uitzicht
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en een indrukwekkend kunstwerk. Op de berg was ook een amfitheater en de weg naar de top was
een kruisweg met materialen die in de mijnbouw werden gebruikt. Overigens was deze mijn, de
Prosper Haniel, de laatste mijn die in Duitsland gesloten werd (in 2018).
De tweede training was in Witten, wat verder weg maar daarvoor zat je aan de rand van het
Sauerland. De start was bovenop de berg met een mooi uitzicht op de Ruhr, een wandelgebied met
een groot (gesloten) restaurant en twee wildparkjes, een voor de herten en een voor de zwijnen. Het
bos is erg open, met diepe insnijdingen en hoge richels. Een mooi terrein om te oriënteren, vooral
ook heel ander terrein dan bij ons in Nederland. Het principe was weer hetzelfde. We hadden de
kaarten bij ons, ik startte weer eerst en Dirk na mijn terugkomst. Door de vele hoogtelijnen was de
routekeus heel belangrijk. Zo ben ik naar post 1 via het pad gegaan terwijl ik op hoogte had kunnen

blijven. Naar post 3 moest je kiezen of omlopen en de diepe geul vermijden of er maar doorheen
gaan. Dat laatste hebben we allebei gedaan. Naar post 5 waren er aardig wat bramen en of ik me nu
daardoor heb laten afleiden of irriteren, geen idee, maar ik kon de post niet vinden. Toevallig kwam
een mij bekende loper op dat moment ook naar de post en hij kon hem ook niet vinden. Dan zal hij
wel weggehaald zijn. Toch ben ik nog een keer naar de weg gelopen en vandaaruit nog een keer
geprobeerd, maar vergeefs. Dus doorlopen maar. Dirk had intussen gehoord dat er een post weg was.
Na 38 minuten kwam hij al terug en … hij had alle posten en bijna foutloos gelopen. Hier komt hij de
heuvel op gelopen, aan het eind van zijn route. Het was echt zwaar. Of zou het door gebrek aan
wedstrijden komen en raken we uit conditie?
Ik wilde natuurlijk weten waar die post stond. We zijn erheen gewandeld. Ik had, vanaf de weg
gezien, nog wat verder door moeten lopen en had bij het verkeerde bosje gezocht!
Informatie over de trainingen op de website: www.rheinruhrol.de. De volgende training
hangtzaterdag 12 december t/m dinsdag 5 januari in het bos.
Intussen kan er ook bij de Belgen getraind worden. Trol, de club waar wij ook lid van zijn,
organiseert t/m 31 december een training in het stadspark van Turnhout. Je kunt de kaarten
opvragen bij initiatie@trol.be. Informatie over eventuele wedstrijden kun je vinden op
www.opunch.org.
En nu maar hopen dat we binnenkort weer een normale wedstrijd kunnen lopen, met alle
gezelligheid die daarbij hoort. Tot die tijd: blijf gezond en fijne feestdagen!
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Oriënteren zonder posten (Werner Halter)
Er zijn enkele apps in omloop, waarmee je een oriëntatieloop kunt doen zonder staanders met
postzakken. In plaats daarvan kun je een mobiele telefoon meenemen, die een signaal afgeeft als je bij
een postplaats bent. Op deze manier kun je een oriëntatieloop doen zonder dat iemand vooraf posten
heeft uitgezet en in je eentje op een moment dat het je zelf uitkomt. Dat is vooral nu handig, omdat we
door Corona tijdelijk geen evenementen kunnen organiseren.
Ik heb de gratis app UsynligO uitgeprobeerd en ben enthousiast over het resultaat. UsynligO betekent
"onzichtbaar oriënteren" in het Noors. Ik heb zelf een kaart erop gezet van mijn woonomgeving, het
Driebergse Bos, met twee routes van ca. 3,5 en 5 km. Als je onderweg een post passeert, klinkt er een
vrolijk melodietje op je telefoon, waar je nog harder van gaat rennen. Als je onderweg de weg
kwijtraakt, dan kun je de "Where am I?-knop" indrukken en dan kun je precies zien waar je bent en hoe
je bent gelopen. Let op: achteraf wordt bij je uitslag aangegeven hoe vaak je op deze manier hebt
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'gespiekt'. Als je uiteindelijk met goed gevolg de finish bereikt, dan klinkt er trompetgeschal uit je
telefoon, alsof je als koning terugkeert in je kasteel. Eventueel kun je dan je uitslag delen op internet,
zodat anderen kunnen proberen om jouw tijd te verbeteren.
Hoe werkt het:
1. Installeer de App UsynligO op je mobiele telefoon.
2. Druk op "Sign in anonymously". Je kunt ook op een andere manier inloggen, maar dan moet je je
naam opgeven.
2. Ga naar "UsynligO events".
3. Selecteer een kaart en route ga naar de start. De start van de routes door het Driebergse Bos vind je
bij Parkeerplaats Heidetuin langs de Arnhemsebovenweg in Driebergen tegenover de Wethouder
Verhaarlaan.
4. Druk op "Start" en lopen maar.
Nog een paar tips:
1. Print vooraf de kaart uit. Je kunt de kaart tijdens het lopen ook op je telefoon bekijken, maar dat
geeft minder overzicht op zo'n klein schermpje. Bovendien draait het scherm soms niet mee en kun je
last ondervinden van de screensaver. En bij regen en modder wordt het helemaal vervelend.
2. Loop precies naar de postplek. Bij een normale oriëntatieloop zie je een post soms al vanaf tientallen
meters afstand staan. In dit geval gaat de telefoon echter pas geluid maken als je precies op de
postlocatie staat. En soms moet je net even 5 meter doorlopen, of twee seconden wachten, want een
mobiele telefoon reageert niet zo snel als een SI-chip.
3. Houd je aan de terreinregels. Voor een wedstrijd vragen we vooraf dispensatie aan om van wegen
en paden af te mogen. Als je echter op een willekeurig moment zelf gaat lopen, dan moet je je uiteraard
aan de regels van dat gebied houden.
4. Er zijn nog meer apps beschikbaar, die vergelijkbaar zijn met UsynligO, bijvoorbeeld MapRun F.
Daarop is onlangs de eerste Nederlandse route gezet door een tweetal vermaarde lokale lopers:
eenstadssprint in Amersfoort. Uiteraard gaat er niets boven een echte wedstrijd, maar in de tussentijd is
dit een leuk alternatief.
Werner Halter

Lockdown O
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tenslotte

We zien uit naar een weerzien met al die vrolijke gezichten.
Niet te vergeten degene die niet op de foto staan.
Allemaal een gezond 2021.
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