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Red@ctueel
Hoe actueel zullen we ons dit keer voordoen.
Al is de actualiteit nog zo snel, HET virus
achterhaalt haar wel. Zo roept Monica Roeling
in de KOVZ Nieuwsbrief (14/10) de leden op
om massaal in te schrijven voor de Interclub
op 15 november in Appelscha of er verschijnt
een bericht op de NOLB site dat we ook daar
een jaartje geduld mee moeten hebben. We
zijn er zelf natuurlijk het meest schuldig aan.
Ons tijdelijk verblijf op deze aarde noopt tot
haast hetgeen in context tot dinosaurussen en
sociale woningbouw op Mars toch een
glimlach in de spiegel zou kunnen opleveren.
Een wereld zonder OL kan ik me ook nog wel
voorstellen. Zeker nu de herfstkleuren neigen
naar avondrood.Tot 1980 kende ik slechts het
bestaan van de sport als utopie, tot dat Jacob
Haklander wat posters tegen de kantine van
SPERO aanplakte en wat posten op het
Beekhuizerzand plaatste. Slechte kaart
zouden we nu zeggen. Ik vond onlangs nog
een map waarin op transparant papier met O.I.
inkt getekende lijnen door het wegkrabben met
een scalpel in paden waren veranderd. In
2022 kunnen we het 40 jarige bestaan van de
NOLB vieren. Ik hoorde onlangs iemand
wanhopig zijn omdat hij de viering van zijn
50ste verjaardag in rook zag opgaan. Zijn we
dan zo geconditioneerd dat we meer waarde
hechten aan onze 50ste verjaardag dan de
dag waarop we 51 worden? Zo vond ikzelf 69
meer de moeite waard dan 70. Maar dat
herkennen de net nog 30ers ook wel.
Voorlopig nog even individueel de conditie op
peil houden. 2020 vergeten we en in 2021
nemen we een aanloopje. 2022 is wel niet zo
mooi als 2222 maar ik ben bang dat ik te vroeg
geboren ben om dat nog mee te maken.
Geruststellend ook wel weer. We zullen onze
jaartelling herzien. B.C. krijgt een andere
betekenis. Of alles anders wordt is nog maar
de vraag. Liever niet als vroeger. We weten nu
waar dat toe leidt.

POST

In dit nummer: o.a:
Geen tweedaagse, Geen NK Sprint,
Geen INTERCLUB.
Argusgate
Ahoy Argus, Groet, Kapitein Werner
OL in Duisburg,
Puntjes op de i: Starten.
KERST op Ginkel Zuid
HoezO restricties in Belgie.
Volgende ArgusPOST eind december.

Als symbool voor de komende betere tijden laten
we de koetjes nog even lekker uit hun dak gaan.
Zij wel.
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Geen tweedaagse, Geen NK Sprint, Geen INTERCLUB.
Dan valt er ook niets over te schrijven. Misschien dat ik me nu niet langer meer voor de NOLB site hoef
te schamen. HOU VOL Olaf.

Argusgate.
Het leek me wel leuk de Argusleden een inkijkje te geven in het tot stand komen van de POST. Niet
omdat het moet maar omdat het kan.
Je begint met wat gekrab achter je oren als inleiding op de vraag die de schedelinhoud oproept te
kunnen beantwoorden. Die vraag luidt: “Wat zullen we er dit keer instoppen”. Zeker in tijden dat er niets
te melden valt, zoals nu het geval is. Het doorspitten van het archief leidt steevast tot het moeten
aanzetten van de stofzuiger waardoor de focus even verdwenen is.
Archiveren is niet mijn sterkste kant. Wanneer ik uiteindelijk iets bruikbaars ben tegengekomen
(Bruikbaar voor mij, waarbij het nog maar de vraag is of er één lezer is die het een ruk interesseert)
wacht mij een nieuwe taak: Het opruimen van mijn kamer. waarna blijkt dat de dag voorbij is en ‘die
ArgusPOST morgen ook wel kan. Een klein zekerheid heb ik wel en dat is de inbreng van ons
‘staatshoofd’ in clubtermen ‘de voorzitter’. Een van de taken in zijn functieomschrijving is zijn
onderdanen bij de les te houden. Zeker in deze barre tijden. Met een groepje generaals waarvan de
neuzen alle kanten op stonden trachtte hij onze tweedaagse door de gevarenzone te loodsen totdat we
bij dat bordje kwamen waarop stond: Hier heerst virus C. Wij verzoeken u niet verder te gaan in het
belang van….. De rest was er al afgeregend maar de boodschap was duidelijk. Zo kom je ook aan copy
dacht ik de volgende dag en begon als een ware influencer te kakelen. Het was stimulerend geweest
met een aantal mensen te werken aan iets waar je nog veel meer andere mensen een plezier mee kon
doen. En dan zijn er plotseling geen verschrikkelijke online meetings meer. Een zwart gaatje. Zoals dat
er ook zou zijn geweest wanneer alles wel had plaatsgevonden. Voorbij is voorbij. In de bergsport is de
euforie de top te hebben gehaald nog al eens de oorzaak van de ongelukken tijdens de afdaling. Nu we
weten wat we toen nog niet wisten hoeven we onszelf niets te verwijten. Inmiddels zijn er binnen de
werkgroep Tweedaagse van de Veluwe al de nodige mailtjes verstuurd die uiting geven aan de
bereidwilligheid en inzet van allen die betrokken waren bij de voorbereiding. Ons vlaggenschip ligt nog
een jaartje aan de ketting maar kapitein Halter (je ziet hoe snel die functies op dat niveau wisselen) is
nu al klaar voor het ruime sop. Met de nodige humor reageert hij op ons verzoek zijn landgenoten,
onderdanen, mede Argusleden, een riem onder het hart te steken. Vindt u dat het ‘een hart onder de
riem te steken’ had moeten zijn? Had ook gekund. Zie: https://onzetaal.nl/taaladvies/hart-onder-deriem-riem-onder-het-hart-herkomst/ Een van de redenen dat het leuk is om voor jullie de ArgusPOST te
maken, die humor. Altijd leuk ook als het even niet leuk is.
Hoi Werner,
Na komend weekend willen we weer een Arguspost lanceren.
Heb je deze week nog tijd om jouw volk toe te spreken of zit je in Griekenland?
Groet
Kees
Hoi Kees,
Ik was deze week graag naar ons buitenhuis in Griekenland gevlogen om aldaar rond te gaan varen
met een speedboat, maar gelet op het binnenkort verschijnen van de Arguspost vond ik dat ik dat
niet kon maken. Ik zal later deze week een stukje aanleveren. Over 4 uur begint mijn
herfstvakantie en dan ga ik er tijd voor vrijmaken.
Groeten, Werner
Vervolgens rolde de volgende tekst ‘van de bestuurstafel’
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Tijdens de lockdown in het voorjaar heb ik kennis gemaakt met virtueel
oriënteren via www.game.o-club.net. Op deze manier kun je via Google
Streetview oriëntatielopen doen in steden als Amsterdam, Brussel en
Londen, maar ook in exotische oorden als het Keniaanse Nairobi en de
Argentijnse stad Tilcara en niet te vergeten: Venetië. Posten staan
verstopt naast witgepleisterde kerkjes en in obscure, doodlopende
steegjes. Na afloop heb je het gevoel dat je er echt bent geweest. Olaf
Woertel van KOVZ is een ware specialist in deze oriëntatieloopdiscipline,
maar ook als je niet gaat voor de eerste plaats in het klassement is het
best een leuk tijdverdrijf.
In september was ik echter, zoals vele anderen, blij dat ik weer normaal in
het bos kon oriënteren in Nederland. Het begon met het NK Relay met
vier Argus-teams op de Vliegstrip. Op het grote vliegveld was meer dan
genoeg ruimte om naast elkaar te starten met 1,5 m tussenafstand. Daarna was er een technisch
uitdagen NK Middle Distance in Appelscha, waarbij Marit en Elin namens Argus weer een Nederlandse
titel hebben bijgeschreven en Wouter-Dirk als outsider op weg was naar de 1e plaats in het H21klassement, maar zijn kansen verspeelde door één post verkeerd aan te lopen. Daarna heb ik zelf nog
meegedaan aan een oriëntatieloop op de Vlasakkers, waarbij ik me wederom heb verbaasd over
deelnemers die met een oro-hydrokaart lopen en niet hopeloos verdwalen.
Voor Argus stond afgelopen zomer in het teken van de voorbereidingen van de Tweedaagse van de
Veluwe 2020. De afgelopen maanden heeft de Tweedaagse-commissie (Kristine, Manon, Roland,
Kees, Katinka, Olga, Dirk & Christa, aangevuld met een flexibele schil van bestuursleden) veel tijd en
energie gestoken in het voorbereiden ervan. Er was zowel in het binnen- en buitenland veel animo om
hieraan mee te doen, waardoor de deelnemerslimiet van 350 snel was gehaald. Er zijn mooie plannen
gemaakt om er een veelzijdig sportevenement van te maken. Ondanks de voortdurende onzekerheid of
het evenement wel kon doorgaan, heeft iedereen zich tot eind september ingezet om alles tot in de
details te regelen. Er lag al een uitgebreid draaiboek klaar, inclusief zaken als het aantal benodigde
klapstoeltjes en veiligheidsspelden, de inhoud van de lunchpakketjes van de EHBO-ers en
nauwkeurige plattegronden van de looproutes in de startgebieden. Zoals bekend hebben we helaas het
moeilijke besluit moeten nemen om dit evenement af te gelasten. Gelukkig waren er nog geen grote
kosten gemaakt, waardoor de financiële consequenties beperkt waren. Het bestuur is de Tweedaagsecommissie zeer dankbaar voor hun inspanningen. In overleg met Minor en HOC’93 is besloten dat
Argus eind oktober 2021 opnieuw een poging mag wagen om de Tweedaagse van de Veluwe te
organiseren. Daarbij kunnen we efficiënt gebruik maken van het bestaande draaiboek, de contacten die
al gelegd zijn en de banen die al gelegd zijn op bijgewerkte kaarten.
We blijven ons best doen om, zodra er iets mogelijk is, weer iets te organiseren. Het volgende
evenement in de planning is het NK Lang op de kaart Westerrode-Roekel bij Ede op 29 november. Alle
toestemmingen zijn binnen en Marco heeft de banen al gelegd, dus daar ligt het niet aan. Het enige wat
nog moet gebeuren, is dat de welbekende tweede golf snel afzwakt, zodat we weer met z’n allen in het
bos mogen lopen. Zo niet, dan stellen we ook deze loop uit naar een latere datum.
Tenslotte, de hoogbejaarde Argus-laptop heeft zijn beste tijd gehad. Daarom hebben we recent een
nieuwe Argus-laptop aangeschaft met een flinke accu. Daarmee kunnen we bij kleine oriëntatielopen de
tijdregistratie doen zonder stroomaansluiting. Dat maakt ons een stukje flexibeler, want dan hoeven we
niet bij ieder evenement perse een accommodatie te regelen.
Werner Halter
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2daagse van de Veluwe.
Hebben we het daar nog over? Ingeblikt en volgend jaar maken we er alsnog iets leuks van. Wel moest
er even geslikt en omgedacht worden. Alle opgeslagen- en geïnvesteerde energie lagen nog even
dwars maar de tijd heelt alle wonden. Nou ja, dat is ook maar een gezegde. Gelukkig voor de
ArgusPOST vond Dirk Zwikker op zijn PC nog wat toetsen om ons bij de les te houden.

OL in Duisburg. (Dirk Zwikker)
Op zondag 4 oktober gingen vijf Zwikkers naar
Duisburg voor een OL wedstrijd. De oorspronkelijke
bedoeling was het labelen van de Arnhemse Hei te
combineren met een wedstrijd op een nieuwe kaart
in Duisburg. Omdat de 2 daagse door het bestuur
net daarvoor was afgelast, bleef de wedstrijd in
Duitsland over. De vrijdag ervoor was het even
schrikken, omdat Duitsland o.a. ook Gelderland op
rood had gezet .
Er werd vermeld dat als je naar Duitsland ging, je je
daar moest laten testen en in quarantaine zou
moeten.
De organisatie een mail gestuurd en zelf op de
website van de Duitse overheid gezocht. Wij
vonden daar een regel dat als je niet langer dan 24
uur naar Duitsland ging, je gewoon mocht gaan.
( De organisatie bevestigde dat later ook.) Wij blij!
Voor sommigen klinkt Duisburg misschien ver, maar
vanaf Rheden is het maar 1 uur rijden. De wedstrijd
was corona proef. Dat hield in o.a. vooruit
betalen, geen accommodatie, bij de auto verkleden,
niet te vroeg naar de start en postomschrijving zelf
thuis uitprinten. Allemaal zaken waar naar wedstrijd
snakkende deelnemers geen enkele moeite mee
hadden. De kaart met de fraaie naam Baerler Busch
deed zijn ( tweede deel ) naam eer aan. Hij was
nogal groen! Daar had de organisatie voor
gewaarschuwd: ” Doe beenkappen aan”. Door een
beetje tactisch groenvermijdend lopen viel het
uiteindelijk wel mee, maar het bleef groen en het
was pittig. Helaas voor mij zelf trapte ik in een
klassieke OL fout. Het was een heel eind naar post
1 en in het begin kon je al snel links af een smal
paadje op. Dat was zo smal dat vele lopers daar
voorbij liepen. Ik deed dat niet maar aarzelde wel of
dat wel het goede paadje was. Even later kwam ik
een zijpaadje tegen, dat ik niet op de kaart zag (was
er wel maar door de dichte ondergroei strepen op
de kaart niet goed zichtbaar). Redelijk onzeker
kwam ik op een kruising uit waar een aantal
mensen naar post 1 zocht. Ik besloot daar maar
braaf aan mee te doen. Totdat we er achter kwamen
dat we een perceel te vroeg onze tijd aan het
verdoen waren.
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( Een semi klassieke OL wijsheid zegt, dat daar waar iedereen zoekt de post niet is!) Vanwege de
irritatie bij post 1 had ik ook nog wat moeite met post 2 maar daarna ging het wel. De winst van de dag
was natuurlijk weg .
Marit was een goede tweede in haar categorie en Elin eerste voor vacant 1 en vacant 2 die
respectievelijk tweede en derde werden. Christa werd tweede in haar klasse en Olga derde, met maar
weinig achterstand op nummers 1 en 2. Ze moest wel 6 km door de Busch, dus ook voor haar was het
gezien de afstand behoorlijk afzien.
Ook zonder de gebruikelijke Kaffee und Kuchen gingen we toch voldaan huiswaarts.
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START, direct of een voor(pré)start? (Dirk Zwikker)

Coronaproof starten bij het NK Middle distance 2021,de Bosberg.

Als ik bij de start van een wedstrijd help, wordt mij nog weleens gevraagd: Is dit de start of is er een
voorstart? Het misverstand ontstaat omdat organisatoren zich niet altijd aan de IOF/NOLB richtlijnen
houden.
De IOF zegt hier over:
Art 22.6 De start moet zo zijn georganiseerd dat de deelnemers en andere mensen niet de kaart
kunnen zien, de route keuzes of de richting naar het eerste controlepunt. Indien nodig moet er een
gemarkeerde route zijn van de starttijd ( SI inleggen) tot het punt waar het oriënteren begint (start =
driehoek op de kaart).
Art 22.8 Op het punt waar het oriënteren begint moet een postzak hangen op de plek, waar de
startdriehoek op de kaart is in getekend. Hier mag geen SI kastje/of tang aan zitten.
Eigenlijk zegt de IOF regel dit: Er is alleen een voorstart nodig als je met een directe start niet aan de
voorwaarden van art 22.6 kunt voldoen en als er dan al een voorstart is, moet dit zo kort mogelijk zijn.
Dat is de theorie. Nu de praktijk.
Bij een van de NOLB Kampioenschappen was de afstand van de voorstart naar de start ongeveer 300
meter. Dit zijn dus hardloopmeters, die niets met oriënteren te maken hebben, maar wel meetellen in de
totale afstand die je loopt. Ze komen dus bij de afstand van de officiële route. De deelnemers die de
korte afstanden lopen zijn daar niet blij mee. Dus beste baanleggers: alleen als het echt niet anders
kan een voorstart.
Dan art 22.8, zie hierboven. Daar is bij veel lopers onduidelijk over. Volgens art. 22.8 moet je de start
kunnen herkennen aan de postzak zonder SI kastje of tangetje. Staat die niet bij de start, dan kun je
aan de linten zien dat er een voorstart is. Veel organisatoren geven met een bord aan dat er een
voorstart is. Helaas houdt niet elke organisator zich aan deze regel, is de weg naar de start niet belint
en staat er alleen een staander met postzak waar de echte start is. Dat kan verwarring geven.
Het is volgens mij zeker bij een voorstart duidelijker als de startpostzak wat hoger hangt en/of een
groter formaat heeft. Hieronder de gebruikte regels uit het IOF reglement (daarom in het Engels)
22.6 The start shall be organised so that later competitors and other persons cannot see the map,
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courses, route choices or the direction to the first control. If necessary, there shall be a marked route
from the time start to the point where orienteering begins.
22.8 The point where orienteering begins shall be shown on the map with the start triangle and marked
in the terrain by a control flag but no marking device.
(Op de plaats van de kaartuitgifte (de voorstart) dient een paars streepje geplaatst te worden? red)
tekenspecificatie 702 Map issue point (P)
If there is a marked route to the start point, the map issue point is marked using this symbol.
Colour: purple (upper purple).

Voorstart, echte start of slechte start. Bij een sprintwedstrijd tellen seconden.
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Zoek de 15 verschillen
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Oplossing in gespiegelde tekst aan het eind van deze ArgusPOST. Om het niet al te makkelijk
te maken. In de volgende ArgusPOST (eind december, vandaar KERSTpuzzel) het kaartje met
de verschillen. Kijk maar hoe ver je komt.

Belgisch kampioenschap Middle Distance, Weyervlakte. 18/10/2020
500 deelnemers, waaronder een paar Hollanders c.q. Argusleden, die ook zijn aangesloten bij een
Belgische Oclub, aan de start in een door OMEGA georganiseerde wedstrijd op de Weyervlakte. Zo
langzamerhand zal je zo’n gebied toch kunnen dromen denk ik dan. Vooral wanneer je gezegend bent
met voor de O sport specifieke genen. Toch waren er wel verrassende uitslagen. Dirk en Christa
Zwikker (ook TROL) eisten beiden een 2e plek voor zich op (H75 en D70). Een week eerder tijdens de
Belgische Interclub verzamelden ze punten voor hun club. Dirk moest ook toen de winst laten aan
Georges Deferme. Christa wist haar plaaggeest Lieve Geens wel achter zich te laten en won haar
omloop. Dat de regels in België en Nederland rond het Coronavirus zo hier en daar nogal uiteenlopen
is wel duidelijk. Dat tevens iedereen ze op eigen wijze interpreteert maakt de diversiteit aan
mogelijkheden alleen maar groter. Voor de beleving van Dirk zie verderop.
Ik vroeg Dirk of hij misschien nog een kaartje van het BK kon sturen, bij voorkeur met zijn bevindingen
m.b.t. het organisatorische verloop van de wedstrijd. Het stukje tussen post 5 en 9 is dan weer O
technisch interessant.Het stukje waar hij, zeg maar, de wedstrijd verloor. O ja, de definitie van ‘een O
wedstrijd verliezen’ is ook nogal onderhavig aan interpretatie. Zelf zou ik zeggen dat je alleen van jezelf
kunt verliezen. Van jezelf winnen is wat moeilijker. Wat er mentaal en fysiek voorhanden is is nu
eenmaal de limiet. Een foutloze race? Is me zo weinig overkomen dat ik het me niet meer kan
herinneren. Winnen van een tegenstander die veel beter is slechts mogelijk wanneer degene van
zichzelf verloren heeft. Het komt voor.
Verliezen wordt plastisch verwoord door Mike in’t Groen, dit jaar nog behorend tot de ‘Kindergarten’ der
70ers maar met nog 67 nachtjes te slapen uitziend naar de toegangspoort van de Ultimos’s, waar
fanatisme een steeds groter onderdeel wordt van hetgeen rest. Hij moest het opnemen tegen Freddy
Sillien, wereldkampioen H70 die tussen 6-7 en 9-10 blunderde. Snelste loper op die route Arnaud Mazy
H14. (De opa’s tegen hun kleinzoons. Het maakt ons (Ultimo’s) nederig en trots.) Ter zake:
6-7 AM 54”, MintG 2’39”, FS 8’40” 9-10 AM 2’39”, MintG 7’10” en FS 8’08”.
Finishtijden (route 10): 1. AM 24:23 9. FS 37:27 20. MintG 45:48. Je oud voelen doe je dus zo.
Veel leuker om zelf even te kijken op de splits op www.helga-o.com (route 10)
Hallo Kees, was ik eindelijk de teleurstellingen van zondag vergeten, moet ik ze weer oprakelen..
Zie bijlage voor een zeer zeldzame foutenverzameling..
2 te vroeg gestopt, 3 te hoog, 6 als een kip zonder kop langs de bosrand..
10 te vroeg.. dan maar naar de weg.. gered door Oswald (van Bockstal, red.). 11 Oswald volgen is
ook fout.. (NOOIT een goed idee Mike. red))
14 Jos (Thys, red.) ingehaald, maar de foute ingang van 't bos.
Mijn slechtste prestatie van dit jaar voor de regelmatigheid (stond nog bovenaan na 8 resultaten), en
dan is ook de laatste kans op herstel gecanceld (sprint van zaterdag 24/10 in Brussel, met extra
punten). Het was een zeer mooie omloop, en ook echt MD, maar het chagrijn heeft toch
wel 3 dagen geduurd..
Zondag weer een kans op revanche op 't circuit van Zolder.. en zo blijven we maar bezig.. nog 2
maandjes, dan mag ik bij de echte oudjes (H75) inschrijven
Groeten en blijf gezond, Mike.
Hartelijk dank voor je openhartige bijdrage Mike.
9

ARGUS POST 6-2020

eind oktober 2020

Route Mike In ’T Groen (H70)
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Route Christa Zwikker (D70)
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Twee OL wedstrijden op 11 en 18 oktober in de buurt van Hechtel, België.
Om nu aan wedstrijden deel te nemen is best wel spannend. Omdat door de organisaties van te voren
een uitgebreid Coronaprotocol was toegestuurd met duidelijk voorwaarden, durfden we het wel aan
om tweemaal naar België af te reizen. Daar hebben we geen spijt van, het waren twee uitdagende
wedstrijden op mooie kaarten.
De eerste wedstrijd op 11 oktober was de Interclub van België, waar wij aan mee konden (moesten)
doen omdat we lid zijn van een Belgische club. Er stonden 388 deelnemers in de uitslag. Ofschoon niet
iedereen zich hield aan het verzoek mondkopjes te dragen naar de start toe, was het daar geen
probleem. Er was veel ruimte en je kon dus prima op 1,5m afstand blijven. Ook na de finish bleef
iedereen op afstand en als je dan al met elkaar praatte ging het mondkapje op. Toen wij binnen waren
zagen we een politie busje aankomen (we bevonden ons op een militair terrein). Die keken even rond
en zagen dat alles volgens de regels ging en weg waren ze weer.
Een week later was er op de Weijervlakte aan de ander kant van de weg van Hechtel naar
Leopoldsburg het Belgische kampioenschap Middle Distance. Omdat toen net de Coronaregels
aangescherpt waren, hadden we enige twijfel. Toch maar even contact met Mike en Monica op
genomen, die gingen gewoon, dus wij ook. (Zij zijn als grensbewoners goed op de hoogte van de
Belgische Coronaregels.)
Net voor de Belgische grens kwamen we achter een Nederlandse auto te rijden die ons bekend
voorkwam. Dat klopte ook want het waren Mike en Monica. Dus wat deden wij, wat bij OL niet hoort:
volgen! Hier waren meer dan 500 deelnemers. Ook hier waren goede voorzorgsmaatregelen
genomen. De speaker riep regelmatig om: “afstand bewaren - mondkapje gebruiken, alleen dan
kunnen we blijven oriënteren”. Er liep zelfs iemand met een bord rond om te waarschuwen. Bij de start
was het krap, daarom moesten we verzamelen op een brede weg. 4 minuten voor je starttijd werd je
opgeroepen en je liep dan naar de eigenlijke start waar de normale startprocedure plaatsvond
(praktische oplossing). Ook hier kwam de politie kijken.
Ons viel op dat de Belgen die toch bekend zijn om hun drankje na afloop, op beide dagen er geen
enkel probleem mee hadden dat er geen horeca was. We hebben zelfs geen enkele “kofferbakdrinker”
gezien. Wij deden uiteraard buiten mededing mee, maar werden allebei tweede in onze categorie.
Nu iets over mijn race: Bij post 1 was ik iets te vroeg en daarom onnodig een heuvel opgelopen, terwijl
de postplaats een insnijding aan de aanloopkant was. Bij post 4 was ik na het hek te veel rechtdoor
gelopen en zag toen links van mij een post staan. Toch maar even kijken. Nee dus. Van 5 naar 6 iets te
veel naar rechts afgebogen en dan ook nog verder naar rechts gaan zoeken. Dat kostte behoorlijk wat
tijd. Bij post 8 was ik iets te veel rechts, maar wel op de goede hoogte gestopt en met een blik naar
links zag ik daar mijn post staan. Bij post 9 stond er, als je het pad was overgestoken, een post aan het
einde van de insnijding, waarvan ik dacht dat het de mijne zou zijn.Je staat dan toch even stil en ziet
dan op je postomschrijving dat het een heuvel moet zijn, die nog een stukje verder op stond. Vraag aan
mezelf: “Had ik zonder die fouten eerste kunnen worden?”
Dirk Zwikker
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Oplossing KERST puzzel Ginkel Zuid

gew sleed = dap .1
levueh =gnigalrev .2
wuobeg nielk = tcejbo rednozjiB .3
keh raabreessapno = keh raabreessap .4
kolbstor = kelpnenets .5
levueh = gnigalrev enielk .6
liuk ettan = norb .7
lams = dap deerb .8
liuk = gnigalrev .9
raabreessap = keh raabreessapno .01
nenewdrev si = gnigalrev .11
nenewdrev =ejdaap 21
kabredeov = leotsthcaJ .31
nemob elekne tem deibegnepo = neorgreknod .41
neorg = deibeg nepO .51

Volgende ArgusPOST eind december met wie weet een verslag van het NK Lang.
Corona rules.
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