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Red@ctueel
Onze secretaris wist me gerust te stellen:
“Denk je nu echt dat er ook maar EEN
Arguslid is die er een probleem mee heeft
wanneer de ArgusPOST niet op de geplande
datum verschijnt.” Hiermee de importantie
van de therapeutische invulling van mijn zee
aan vrije tijd bevestigend. Ongetwijfeld zou ik
ook het geplande leven van onze voorzitter in
de war schoppen aangezien deze nogal stipt
is met het inleveren van zijn bijdrage, kort
voor de geplande datum van verschijnen.
Het naar voren halen van die verschijningsdatum vond hij echter geen probleem.
Het oude nieuws zal dus niet verder
beschimmelen Recente gebeurtenissen
liggen vooral in de bestuurlijke sfeer.
Overigens wel een sfeertje dat alle
Argusleden raakt. We zullen een hard core
Spaanse edelman nodig hebben om de
draken te bevechten. Concreet betekent het
dat onze tweedaagse in oktober zich nu zal
afspelen op de kaarten Kootwijkerzand en
Arnhemse heide. We hebben het er druk mee
en rekenen bij voorbaat op de inzet van vele
Argusleden zoals ook elders te lezen valt.
De Argusdag lijkt een mooie gelegenheid
voor een ‘draft’. Vooralsnog is het lente
geworden, meteorologisch gezien, en lopen
de tandartsassistenten weer vrij in de wei.
Het O seizoen trapt af met de 1e wedstrijd
voor de Nationale Competitie op het Beekhuizerzand, tevens een jubileum-wedstrijd
voor het 25 jarige MINOR. In feestjes zijn we
best wel bij de tijd. Nu nog onze sport naar
een hoger nivo tillen zodat we mensen naar
kampioenschappen kunnen sturen die er toe
doen. Talent genoeg in de genen van menig
beoefenaar van onze sport, maar verdwaald
op de judomat en de wielerpiste. Verdwalen
kunnen wij toch als de beste, als het even
niet zo uitkomt. #veel plezier dan maar.

POST

In dit nummer: o.a:

Bestuursperikelen
Zijpendaal
Dood paard
Berkenheuvel
Penine way, the hard way.
Ciara en de Oude Willem
Interland
2 daagse, stand van zaken
Posbank OL 14/3 13:00-14:00
Argusdag 9 mei. Al opgegeven?
Volgende ArgusPOST op 1 mei 2020

het bekende glas
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De voorzitter aan het woord.
Er stonden op 12 januari nog net geen files achter de
Trolleybussen in Arnhem, maar het liep wel storm op onze
eerste wedstrijd van het seizoen in Zijpendaal. Dit was een
positieve verrassing. We hadden vooraf niet verwacht, dat
we de inschrijving voortijdig zouden moeten sluiten.
Bij 132 deelnemers hebben we dit toch gedaan, omdat het
anders te druk zou worden in onze accommodatie en de
wachttijden bij de start te lang zouden worden. Het is fijn, dat
er zoveel belangstelling is. De wedstrijd zelf was leuk, maar
best pittig met veel hoogtemeters en een flinke partij regen.
Minder blij waren we begin januari met de mededeling van
de Gemeente Ede, dat men voornemens is om geen
vergunningen meer te verstrekken voor oriëntatielopen in
hun bossen. Een belangrijke reden is dat er steeds meer
evenementen zijn in het bos en dat men daarom strenger is
geworden. Op 2 maart zijn Katinka, Roland en ik wezen
praten en hebben we uitgelegd waarom we onze mooie sport
verantwoord vinden en in Ede willen blijven beoefenen.
We hebben aan hen gevraagd om het voornemen te herzien.
Men gaat zich er nog intern op beramen en komt hier nog op terug.
Ondertussen zijn we aan het onderzoeken welke nieuwe bosgebieden er interessant zijn voor Argus.
Om in de toekomst afwisselde oriëntatielopen te kunnen blijven organiseren, is het namelijk sowieso
nodig om nieuwe kaarten te ontwikkelen in overleg met terreineigenaars. Een ieder die hierin wil helpen
of goede ideeën heeft, is van harte welkom.
Gelukkig hebben we ook buiten Ede om een mooi wedstrijdprogramma voor 2020 in petto.
Op 14 maart hebben we eerst de Posbankloop. Als je hier nog aan wil meedoen moet je snel zijn, want
de inschrijving zit bijna vol. Op 19 april organiseren we een stads-OL in Dordrecht op een nieuwe kaart.
Daarnaast hebben we een speciale kaart voor de kinderloop gemaakt in een uitgestrekt park met een
grote fontein, een trimbaan en een mysterieuze ruïne. Op 9 mei is de Argusdag in het Driebergse Bos
met pannenkoekgarantie. Hiervoor hebben we al heleboel aanmeldingen, dus dat belooft een gezellige
dag te worden. Eigenlijk was de Argusdag elders voorzien op een kleine, nieuwe kaart van Dirk.
Deze locatie bleek echter al bezet en bewaren we voor de volgende keer.
En dan hebben we op 14 juni nog een sprintwedstrijd, waarschijnlijk in Nijmegen Heijendaal.
Na de zomer is de Tweedaagse van de Veluwe aan de beurt. Daarover kun je elders in deze Arguspost
lezen.
Werner Halter
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NRC Next,
5 maart 2020

Dood paard, oftewel een gemeentelijke dwaling. (berustend op ware gebeurtenissen)
Een dag nadat we vergaderd hadden over de voorbereidingen van de 2 daagse kregen we een mailtje
van de gemeente Ede dat we het lopen op 7 bestaande kaarten maar moesten vergeten want er was
besloten geen toestemming meer te verlenen voor onze activiteiten. De tweede dag van de 2 daagse
op de Roekel werd hierdoor geëlimineerd. We hadden er allemaal pijn in de buik van. Een boswachter
en een ecoloog vonden dat er teveel herten werden doodgereden. Met name een op vrijdagmiddag 13
december voorafgaande aan onze wedstrijd op Ginkel Zuid. Dat is dus blijkbaar voor herten ook geen
gunstige combinatie. Geen relatie dus met onze activiteit. Daar moeten we wat aan doen dachten ze.
Verstopte gemeentelijke aderen wat mij betreft. Dotteren is hier op zijn plaats. Zou men eens voor een
trein gaan liggen dan zouden ze er snel achter komen dat je niet alles moet willen tegenhouden.
‘Voortschrijdend inzicht’ was ook een gebruikte term. Toepasselijk misschien wanneer wij ons gedrag in
het bos net zo laten ontsporen als palletstapelaars aan de kust. Helaas werd ook de term precedent
gebezigd. Daar kun je alle aanwezige argumenten mee doodslaan. Ecologisch zeer verantwoord.
Wellicht kan de gemeente Ede een onderzoek starten naar de oorzaak van doodgereden herten en tot
dan ons op basis van een "lettre de non-préjudice" toestemming verlenen. Iets minder lui dan stomweg
‘precedent’ als dichtslaand luikje in onze celdeur te gebruiken. Misschien deugt er wel iets niet aan het
‘wildbeheer’ en leven er domweg teveel herten in dat gebied. Dan gaan ze wegen oversteken op zoek
naar ‘Lebensraum’, zoiets als de verguisde immigranten. Lieve moedertjes helpen ook hier niet.
Brilprinsen hebben een betere lobby. We zullen in de toekomst misschien wat minder wedstrijden
moeten/kunnen organiseren en ons richten op gebieden die beschikbaar zijn. Ik pleit voor een totale
inventarisatie bij Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten / Militaire terreinen / de diverse
‘….landschappen’ en de nodige particuliere terreinbezitters om een toekomstig Olandschap in kaart te
brengen. Ecologen lijken de mens uitsluitend als schadelijke factor te zien. Was daar honderd jaar
eerder mee gekomen, dan hadden we nu geen probleem gehad. In Schoorl doet Staatsbosbeheer
verwoede pogingen om alles wat exotisch is te elimineren. Politiek gezien een uiterst merkwaardige
optie. Met elkaar samenleven is toch het devies? Was in ieder geval te lezen op de muur in het
gemeentehuis van Ede waar op 2 maart een Argusdelegatie, bestaande uit Werner Halter, Roland
Siezen en Katinka Mulder een evaluatiegesprek met de gemeente Ede had. Werner had een gedegen
verhaal op papier gezet waarin Argus o.a. niet akkoord ging met de door de gemeente aangekondigde
sterfhuisconstructie. We willen onze sport kunnen blijven uitoefenen en willen dat de gemeente Ede ons
hierin faciliteert. Per slot van rekening hebben ze niet alleen een verantwoordelijkheid naar de natuur
toe maar zeker ook naar de bewoners en gebruikers van de regio. Wat leverde de bespreking op? In
gebruikelijke ambtelijke termen zou ik willen zeggen dat het een in een goede sfeer verlopend
constructief gesprek was. Toch meende ik wat stoom te zien uit de oren van Katinka. De meningen over
een mogelijke eindconclusie van de Argusafgevaardigden was divers. Op een schaal van 1-10
schattemen een hoopvol resultaat in tussen 2-6. Aan een dood paard is het moeilijk trekken.
Wordt vervolgd dus.
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Zijpendaal, 12 januari 2020 / Argus.
Het goed bemeste parkje Zijpendaal is een bonus voor de bewoners van dit deel van Arnhem die een
hond hebben, anders wel een goede reden om er een aan te schaffen. Ook voor onze sport een
buitenkansje moet Frank Mensink hebben gedacht en vervolgens tekende hij een OL kaartje van het
gebied. Legde er de banen toen we er voor de eerste keer op liepen, ook al was hij dan lid van een
andere vereniging. Dit keer verzorgde Manon de baanlegging. Dirk Zwikker schreef een stukje in het
wijkblaadje en trok hiermee de nodige Craneveerders uit hun riante woningen. De opkomst was dan
ook verrassend groot, mede door een enthousiasmerende werving van Eva van Boven die inziet dat er
best wat jonge olifantjes bij kunnen. Aangezien die nog wel eens willen verkassen komt het ons

3, 5 km moeilijk
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allemaal ten goede. Zo lopen Iris en Sonny Wessels nu, mede door Eva, bij Argus rond. In Zijpendaal
toonden ze hun liefdesbaby Tess, die van hand tot hand ging wat bij hondjes ‘socialisatie’ wordt
genoemd. Er leek me niet zoveel verschil t.o.v. baby’s toen ik er een stukje op nasloeg. Ik begreep ook
meteen dat wind en regen positieve prikkels zijn voor OL baby’s, zolang de ouders het maar als
zodanig ervaren. In CompassSport worden geboortes, huwelijken en gestorvenen in de rubriek ‘Nieuws
in het kort’ breed uitgemeten. De subtekst luidt: Hatches, Matches & Dispatches. Daar ben ik jaloers op.
Fijn dat we na afloop een beetje konden blijven hangen in de knusse accommodatie van het
buurtcentrum. Aan de wand hingen de resultaten van lokale kunstenaars met dierportretten uit het
nabijgelegen Burgers Zoo. Niet angstaanjagend genoeg om ons weg te jagen, aardig geprobeerd, dat
wel. Blijkbaar waren er mensen die er anders over dachten en thuis iets te verjagen hadden. Zichtbaar
gemaakt door een stickertje met ‘verkocht’ erop. Volgende keer komen! De 3,5 km route/D was door het
open bos een verademing t.o.v. een aantal wedstrijden in 2019. Hier en daar probeerden wat verharde
bramenranken mij van deze gedachte af te brengen maar het waren er, zoals gezegd, maar enkele.
Lokatie en accommodatie uitermate geschikt om er ook eens een ARGUSdag te doen.

Pennine way, the hardest way.

https://thespinerace.com

Arguslid Wouter-Dirk Huitzing was bezig met een ultrarace
over de ruggengraat van het VK. Even controleren hoe het
daar mee gesteld was na al die Brexit perikelen. Of dat
misschien iets voor de ArgusPOST was vroeg Christa
Zwikker. “Uiteraard”, dacht ik, en ging vervolgens helemaal
mee met de laatste loodjes van Wouter, ook al omdat er
een heleboel bekende namen voorbijkwamen waaraan we
in het verleden veel plezier hadden beleefd. Wandelend
over de Pennine Way, biertjes en kamelen in Alston of
‘rennend’ in de jubileumeditie (25) van de KIMM in de
Cheviots. Das war einmal. Spine staat op z’n engels voor
ruggengraat en na eerst tevergeefs op spinrace te hebben
gezocht bleek Wouter al weer een stukje dichter bij
KirkYetholm te zijn, eindstation van ‘the Pennine Way’, zo’n
slordige 430 km over het minst prettige stukje Engeland,
daar waar het altijd waait en nevelig is. Nevel is dan een
understatement voor ‘regengordijn’. Het was ook nog eens
winter. Sneeuw is dan geen vies woord. In de Cheviots
waaiden de bomen uit de grond. En wanneer je het begrip
modder wilt definiëren moet je eerst daar naar je schoenen
hebben gezocht. Wouter liep het laatste stuk op met een
Zwitser. De Brit die 2e lag stopte in Byrness na 78 uur. Toch
nog wat gezond verstand over. Dat betekende wel dat
Wouter en de Zwitser van plek 4/5 in de race opschoven
naar 3/4. Afspraakje à la indertijd de Elfstedentocht of de
eerzucht om derde te worden? Je hebt tijd genoeg om iets
voor elkaar te gaan voelen of juist niet maar wanneer je
samen dergelijke avonturen doorstaat ben je vrienden voor het leven. Winnaar werd een Amerikaan die
er 87 uur en nog wat voor nodig had. 16 uur minder dan Wouter. Eerste vrouw zat net achter hem met
108 uur. Dat vrouwen meetellen blijkt uit de tijd van ’83 hours, 12 minutes and 23 seconds' die de
overall winnares Jasmin Paris in 2019 nodig had. Onderweg ook nog eens melk kolvend voor haar
baby. Die Jasmin heeft overigens nog een aantal huzarenstukjes op haar naam staan, al zullen er zich
onder de huzaren geen vrouwen te vinden zijn geweest. ( hoewel…) 24 uur nadat Wouter gefinisht is,
zijn er nog maar 50 deelnemers aan het lopen met nog een dag, of zelfs nog dagen voor de boeg.
Inmiddels hebben al ruim 80 deelnemers opgegeven. Wat doen we onszelf aan…. Echt wel iets om in
de ArgusPOST te vermelden dus. Mocht dit avontuur inspireren om ook eens iets stouts te gaan doen
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probeer dan eerst een 2 daagse Mountain Marathon. Meer navigatie en slechts 5-8 uur per dag
onderweg. Lekker(?) slapen in een, zelf mee te dragen, tentje. En wat Wouter betreft……Je kunt een
stukje met hem oplopen tijdens de komende Posbankloop.
(The Pennine Way record is held by Mike Hartley, who ran the route in 2 days 17 hours 20 minutes and
15 seconds, finishing on the 23rd July 1989) Veel werd er niet door Mike geslapen maar voor fish and
chips werd er wel wat tijd uitgetrokken.
Mocht u dus ook, net zoals Christa, denken: ‘Is dit misschien iets voor de ArgusPOST’, twijfel niet en
mail de redactie.

Berkenheuvel, 19 jan,/ HOC’93
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Wel, niet, wel, niet. Toch maar wel, want ja, lopen op een kaart als Berkenheuvel doe je ook niet ieder
weekend. Baanlegger Edo Elzenga had er in ieder geval zijn best op gedaan en kon terugzien op
waarderende feed back. Ik heb twee kaartjes geplaatst om de baanlegging nog even onder de loep te
nemen. Route 4 is voor D70+ en H80+ en mag, nee, moet, dus technisch moeilijk zijn. Fysiek is het
lopen door de bosbessen wel de max. wat je deelnemers op die leeftijd aan mag doen. Paden zagen
we vooral toen we ze over staken. We hadden gekozen om niet in onze leeftijdscategorie, volgens het
HOC’93 reglement, te starten. Randstedelijke watjes als we zijn leek route 4 genoeg voor D60 en H75.
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De inschatting binnen de 50’ te willen finishen bleek zo gek nog niet. Een verkeerde keuze van 10 naar
11 (direct naar de grens van het gekapt gebied i.p.v. de greppel te volgen) leverde wat loopweerstand
op waardoor de afstand naar de post verkeerd werd ingeschat en we net voor de post gingen twijfelen,
terug liepen en vervolgens door de greppel wel op de juiste plek aan kwamen. De 3,5 route eenvoudig
is voor D/H -10/12. Routes waar volgens mijn optiek geen routekeuze in mag zitten. Op de makkelijke
route had ik van post 2 post 1 gemaakt . Zo voorkom je de te maken routekeuze en de dubbele post.
Voor D/H12 vind ik de leg op zich wel kunnen, evenals 4-5-6-7 maar voor D/H-10 zou ik de legs meer
langs de paden hebben gelegd. Realiseer je wel dat zo’n route de eerste keer kan zijn dat een kind
helemaal alleen loopt. Wanneer het dan ook nog eens jouw kind is maak je wellicht andere keuzes.
De uitslag stond snel op de HOC’93 website. Wel even wachten voordat ook de NOLB site zo ver was.
En splits zie je toch ook graag terug, verwend als we zijn. Op de agenda van de volgende NOLB
vergadering maar weer eens: UNIFORMITEIT m.b.t. herkenbaarheid. Helaas ontbreken de gelopen
route/afstand bij de diverse categorieën waardoor het wat omslagtig wordt vergelijkingen te maken.
Indien tevens de leeftijdscategorie wordt vermeld is het plaatje compleet en weet je waarom mensen nc
achter hun naam hebben staan. Bij MINOR, een week later op Stroe, was het ook weer zoeken naar de
uitslag. Gelukkig stond deze wel snel op de NOLB site. Helaas geen grafische splits. Sorry en Ja, er
valt altijd wel iets om over van mening te verschillen. In Amsterdam zeggen ze dan dat je niet zo moet
liggen te zeiken. Wij houden het maar op ‘de verwende mens’, die ook in ons is gekropen.

OudeWillem 9 februari 2020 / HOC’93
Als overbrugging tot de eerste NC wedstrijd op het Beekhuizerzand besloten we wederom een bezoek
aan Bartje te brengen. Dat we de wedstrijd op de kazerne in Stroe oversloegen lag vooral aan het feit
dat we na de inschrijvingsdatum wilden inschrijven, hetgeen we overigens niet eens hebben
geprobeerd. Normaal gesproken bel je nog even om een uitzondering op de regel te mogen zijn of dat
je alleen maar wat foto’s wil maken. In dit geval leek dat laatste geen goed idee gezien de strenge
veiligheidsnormen binnen het complex. Ze zien je daar aankomen met zo’n toetertje….Hoe dan ook,
een weekje later in Soesterberg lag niet voor de hand. In ons geheugen stond weliswaar een gezellig
onderkomen maar ook een rommelig bos gegrift. Gelukkig hielp de wederopstanding van een virus bij
het nemen van een beslissing. Dan maar naar Bartje, waar Olga Zwikker de baanlegging zou
verzorgen. Binnen de familie is dit bijna een puntje om elkaar tijdens het kerstdiner met de afgekloven
kalkoenpoten om de oren te slaan. Misschien een goed keuze dus 9 februari, Kerstmis duurt nog even
en mogelijk zijn er inmiddels verzachtende omstandigheden te vinden. We dwalen af.
Dit keer schreven we op tijd in…..
Naarmate het weekend dichterbij kwam werden de weersvooruitzichten steeds slechter. Ciara kleurde
heel Holland oranje. We hadden de wekker gezet om na een geslaagde nachtrust niet te hoeven
constateren dat ‘gaan’ nu geen zin meer had. Wij besloten na het afgaan van de wekker echter geen
zin te hebben om te gaan. Een avontuurtje met Ciara in een koekblik en dat 300 km lang leek niet te
passen binnen onze gezamenlijke doelstelling om nog een paar jaar zo gezond mogelijk met elkaar
door te brengen. We gooiden er nog een paar uurtjes nachtrust tegen aan en genoten van een
aangepast ontbijt, appten Olga om haar succes te wensen op het tijdstip dat ergens in de buurt van
Appelscha de deelnemers van start gingen.
Dirk had eerder een mailtje gestuurd dat voor meerdere uitleg vatbaar is maar zeker paste bij het
afzeggen van ons bezoek aan Oude Willem.
‘Haast en spoed is bij OL niet goed, tenzij je dringend moet’.

Zo dringend was het dus niet.

Zo’n 50 deelnemers hadden, meer geschikte auto’s, minder angstige chauffeurs, meer zin, woonden
soms dichterbij. Ik vond de namen terug in de uitslag die uiteraard? niet op de NOLB website terug te
vinden was. Op de nieuwe strakke HOC’93 website viel nog te lezen waarom die splits er zo vreemd
uitzagen.
We hebben als Technische Commissie de situatie rond post 125 nog bekeken. Het SI-station was door
een afgebroken beugel op de grond gevallen en door de meeste deelnemers gemist. We scharen het
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ontbreken onder het niet werken van de elektronische controle waardoor de back-up controletang
gebruikt dient te worden. Voor zover we hebben kunnen beoordelen heeft iedereen dit gedaan (of een
papiersnipper meegenomen).We hebben daarom besloten de uitslag intact te houden. Er worden dus
geen legs uitgehaald. Voor vragen of opmerkingen kun je je wenden tot de Technische Commissie. De
uitslag stond vorige week al online dus mocht je ‘m hebben gemist, check dan nog even de uitslagen
via het menu.
‘Online is een hooiberg mocht je de zoekfunctie niet weten te vinden’.

Interland 2020 1 maart VK, Burnham Beeches/Egypt. Happy Herts
https://www.herts-orienteering.club/hh_results/ace-of-herts-interland-1st-march-2020
Wanneer je bovenstaande link aanklikt kun je zelf de persoonlijke resultaten bekijken. Ook de routes en
kaarten in Routegadgets. Masja vindt je onder GREEN 5.1 km .Wanneer de Belgen zich zouden
verenigen als VK dan wordt het een echte wedstrijd tussen het VK en het VK.
1. VK 182 pts, 2. FRSO 134 pts, 3. OVlaanderen 94 pts, 4. LHFCO 82 pas , 5. NOLB 13 pts

Om maar eens een ander, vrolijker stukje over de Interland aan onze lezers te presenteren dan het
gebruikelijke gemor van uw redacteur over deze spek en bonen exercitie vroegen we Masja van de Ven
haar bevindingen op schrift te stellen en deze met ons te delen. Niet exclusief want ze stelde als
voorwaarde dat ze er ook de lezers van de KOVZ nieuwsbrief mee mocht plezieren. Masja was één
van de niet zo velen die zich voor dit, in principe de saamhorigheid binnen het NOLB bedrijf vergrotend,
evenement hadden opgegeven. Zelf hebben we aan onze deelname aldaar destijds veel niet slijtende
goede en spannende herinneringen. Jammer dat er in de aanloop naar deze wedstrijd op de NOLB site
zo weinig sfeer werd gecreëerd. Je moest best een lange hengel hebben voor een smakelijke maaltijd.
9
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Deelnamekosten en O shirts waren voor rekening van de NOLB. Sponsors (?) en een ‘stukje’
persoonlijke inbreng maakten het financiële plaatje rond. Hobby’s kosten nu eenmaal geld. Duitsers
kunnen soms beter rekenen. Wie ook goed kan omgaan met rekenvellen is Mike in’t Groen. Hij zette de
Interland in een spreadsheet en Monica stuurde deze op, met de kanttekening dat wij toch echt 14
punten hebben verdiend. Met dank dus aan de 3 M’s, Mike, Monica en Masja.

Oefenwedstrijd Hosey Common / Masja van de Ven
De Nederlandse afvaardiging voor de Interland in Engeland is maar een klein groepje: Linda, Robbert,
Geert, Richard, Ronald, Lieke, Roland, Ralph, Tjitske, Steven en ikzelf. En dat terwijl we voor het eerst
een Interland buiten de EU hebben!
Via de speciale internet-app groep worden praktische zaken geregeld, zoals het carpoolen, doorgeven
van de menu-wensen en de maten voor het enige heuse Interland 2020 shirt, wat we van de Nolb
krijgen.
Ronald en Ralph rijden met ons mee. We moeten met de ferry want onze auto rijdt op gas. Paspoortcontrole en namen-controle, want jaha, we passeren de EU-grens. De torenhoge gloedje-nieuwe
hekken met prikkeldraad benadrukken dat nog eens. Her en der ook wat vluchtelingententjes. De
golven zijn hoog en regelmatig verdwijnt het uitzicht vanwege het water op de ruit. De vrachtwagens die
buiten vastgepind zijn, hebben geen wasbeurt meer nodig. Volgens de vrouw die onze borden komt
ophalen, is het prima weer omdat we recht op de golven varen en de boot daardoor weinig schommelt.
Wat inderdaad klopt.
Na zo’n anderhalf uur verschijnen de witte kliffen van Dover. Nu nog zo’n uur rijden naar de
oefenwedstrijd op Hosey Common. Steven doet niet mee, want die heeft niet-Corona
griepverschijnselen en wil het rustig aan doen. Het zonnetje schijnt maar er zou een flinke hoosbui
aankomen, dus ik ga snel naar de CC. Dat blijkt een niet nader aangeduide kofferbak van een auto te
zijn. Bij de start kan ik mijn afstand zelf kiezen. Ik heb er zin in, en kies 4 kilometer. Omdat ik na mijn
fikse niet-Corona griep nog weinig heb hardgelopen, wandel ik het grootste deel en probeer goed op te
letten hoe de hoogtelijnen en geulen getekend worden. Eén leerpunt voor de wedstrijd alvast: je moet
niet denken dat je over de grotere paden gemakkelijker kunt lopen want daar is het één grote
modderbaan. Als ik weer terug ben bij de kofferbak, blijk ik de laatste loper te zijn. Ralph en Roland
hebben namelijk een kortere afstand gekozen, waarschijnlijk om hun kruit niet te verschieten voor de
echte wedstrijd. Ik ben natuurlijk erg trots op mezelf: én de langste afstand gelopen én ook nog eens
een snellere kilometertijd dan Roland. Dat is een unicum.
Daarna gaan we naar de jeugdherberg in het hartje van Londen, aan de Thames, waar de Nederlandse
en Franse ploeg ondergebracht zijn. Wat hier de achterliggende logica van is, begrijp ik niet. Waarom
immers de drukte van Londen in, als zowel de oefenwedstrijd als de interland zelf buiten de stad
plaatsvinden? Misschien dacht de organisatie dat het leuk voor ons was de hoofdstad te bezichtigen of
misschien dat de andere jeugdherbergen vol waren of geen maaltijd konden verzorgen. We besluiten in
ieder geval gebruik te maken van de nabije pub. In onze nieuwe shirtjes voor het groepsgevoel. Van
coach Robbert krijgen we ook onze borstnummers en nog een laatste instructie: zorg in ieder geval dat
je alle posten haalt, dan scoren we in ieder geval punten. We nemen het advies tot ons onder het genot
van halve liters bier en wat andere drank. Steven en ik werpen nog even een blik om Thames-by-night,
voordat we het stapelbed induiken. Want morgen is het vroeg dag.
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Masja vlak na haar Interlandstart op ‘Herperduin”

de echte Interland / Masja van de Ven
Om 6 uur gaat de wekker, om 7 uur is het ontbijt en om half 8 (?) sluiten we aan in het Londens
verkeer, dat bemoeilijkt wordt door een halve marathon en her en der wat wegopbrekingen. Ruim op tijd
komen we aan op het wedstrijdterrein: Burnham Beeches en Egypt Woods. Een bijzonder bos, niet
voor niets zijn in Burnham Beeches de Robin Hood en Harry Potter films opgenomen. Egypt verwijst
overigens naar de zigeuners (gipsys) die hier woonden. Jammer genoeg heb ik weinig tijd om van de
oude bomen te genieten tijdens de wedstrijd. De OL vereniging die de wedstrijd organiseert, heet
Hertfordshire Orienteering Club ofwel Happy Herts. Maar de kleine hertjes die ik zie, zijn niet zo happy:
ze vluchten in paniek met hoofd naar voren en oren in de nek .
We hadden al vooraf op de kaart gezien dat er een beekje door het wedstrijdterrein liep. Gezien de
hoeveelheid regen die de afgelopen weken hier gevallen was en de modderbanen van gisteren,
dachten we dat dit wel problemen op kon leveren. Zeker de mensen die de woeste beekdoorwadingen
van de Interland van vorig jaar nog op het netvlies hadden. Dat viel nu reuze mee. Het beekje stroomde
wel snel, maar was goed of bijna over te springen. Ik had lekker mijn neopreen sokken aan, dus mij kon
een beetje water niet deren.Toch speelde het vele water me parten en leverde het de enige grote fout
op die ik maakte. 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. Terwijl ik nota bene de post bij het meertje had zien staan.
Heb ik me verdorie eindelijk afgeleerd naar onverwacht in zicht komende posten te lopen, blijkt dat ik
deze toch had moeten hebben.
Nou is het gelukkig niet zo dat we als Nederland hiermee de zege aan ons voorbij hebben laten gaan.
Voor mijn positie op de W50 had het hooguit één positie kunnen schelen. 7 van de 7 zei het strookje bij
aankomst. Toen ik me bij de andere al gearriveerde ploegleden voegde, bleken we ook al een 9 van de
9 en een 10 van de 10 te hebben. Later bleken er toch nog mensen na ons te finishen. Uiteindelijk
hebben we als Nolbers 13 punten gehaald (tegen 184? van de Engelsen). En daarmee aan de
opdracht van onze coach voldaan. Nu het er om ging, had Roland natuurlijk een veel betere
kilometertijd dan ik. Maakt niet uit, ik heb fijn gelopen, interessante route , mooi terrein, gezellig
gezelschap, wat wil je nog meer!
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Overzicht geklasseerde deelnemers Interland (Mike in’t Groen)

Match OV-FRSO-NOLB-HF-EOC
1-3-2020 Burnham Beeches and Egypt Woods
YW
YW
YW
Woman

W-14

W-17

Freya Tryner
Lyra Medlock
Anaïs Mazy

6
8

Alexandra Crawshaw
Ffion Bricknell
Imogen Pieters
Florine Durieux

6 Caitlin Irving
7 Ellie Simmonds
Rachel Duckworth
5 Gaëlle Fronhoffs

2 Cecilie Andersen
Sarah Jones
8 Sarah Rollins

6 Emma Harrison
5 Helen Marsden
Jenny Johnson
Aline Hermans

6 Lesley Ross
Lucy Wiegand
7 Sal Chaffey
8 Françoise Renard

Elvire Pierlot
Louise Arno
Faustine Villar Thiery
Romane Sense

5
7
1
3

Léa Installé
Marie Gillet
Gwendoline Lecland
Coline Fumery
Nesrine Kermezli

Laurence Defraigne
4 Marine Sillien
2 Laurine Herman
1 Mathilde Galliez
Agathe Rolin

4 Lucie Arno
7 Sandrine Defraigne
5
1

4 Laurence Drabs
3 Vinciane Mulpas
Magali Laude

3 Elisabeth Vliegen
Laurence Aughuet
5 Pascale Flamion
4 Aurélie Villar
7 Isabelle Ben Khaled
Sophie Piszczorowicz 6

2 Linda Wols
1

1 Masja van de Ven

EOC England Daisy Rennie
(21)

FRSO Walonie
(21)

HF Frankrijk
(14)

8

W-20

8

NOLB Nederland

Lieke van Opstal
Tjitske Breimer

(4)

OV Vlaanderen Kiara Nijst
(15)

4
2

Mette Tiesters
Noor de Mits

YM

( 88)

Man

M-14

EOC England Jake O'Donnell
(21)

FRSO Walonie
(21)

HF Frankrijk
(13)

Oliver Prince
Sam Todd
Arnaud Mazy
Florentin Lovens
Oscar Bourgeois
Faustine Villar Thiery
Luca Chabe
Gabriel Dassonville

Jil Mylle
Sarah Rooman
Tille de Smul

3 Emma Maes
Julia Krekels
8 Kato Keuppens

YM
8
5
6
8
4
7
3

NOLB Nederland

M-17
Adam Methven
Max Mobus
Tom Perry
Antoine Mattart
Louis Bourgeois
Mathias Installé
Mathieu Vayssat
Max Chotin
Mathéo Agasse
Geert van der Hulst

OV Vlaanderen Bob de Cleene
Lasse Liberloo
Mats de Smul

1
2

Jorn Kennis
Rune de Clercq
Willem Bakelants

WMA

6

8

WMB

WMC

9

8 Alison Harding
9 Alison Simmons
Jackie Hallett
4 Bernadette Govaerts

M-20

Dominic Green
Joe Hudd
Zac Hudd
Aurélien van Aerschot
Guillaume Eyen
Simon Arno
8 Clément Guillemain
2 Lucas Varin
5
6
9
3

6
5
3
4

(1) (1)
37 89
(2) (2)
32 66

1

13

31

0

5

2

(3) (3)
26 40

YM
9

Tot.W

6

1

Ellen Bourgonjon
2 Katleen van de Moortel 2 Lieve Geens
Katja van Oosterwijck 3 Kristel Mertens
Leen Wouters
5

3
6

Tot.YM
9
8
9
4
2
7
5

1 Richard Wols

1

Joppe van Mierlo
7 Matijs Loeckx
4

3
6

(7)

(18)

W Open

Tot.YW

8

M Open

7

MMA

Joe Woodley
6 Andrew Preston
Peter Bray
7 Nick Green
Tom Fellbaum
Nick Barrable
Clément Demeuse
Alain Mazy
François van der Ouderaa
3 Nicolas Sillien
Tristan Bloemen
4 Vincent Sillien
Axel Carlier
1 Jérôme Baudson
Jérôme Danel
Sébastien Thiery
Ralph Kurt
Roland van Loon
Ronald Somers
Evert Leeuws
5 Frederik Loeckx
Simon Krekels
2 Kim Jansen
Olivier de Smul

10

MMB

MMC

7

7 Max Cole
6 Keith Tonkin
Nigel Bunn
Mike Johnson
10 Quentin Harding
7 Neville Baker
5 Jean-Philippe Lovens 3 Freddy Sillien
8 Pierre-Emmanuel Demeuse
2 Philippe Clapuyt
Richard Robinson
Servais Hick
Joël Poulain
9

Tot.M

8

Tot.
Tot.Y

5
6
7
4

(1) (1) (1) (1)
39 93
76 182
(3) (2) (2) (2)
30 66
62 132

3

(2)
32

6
2 Steven Jochems
3

1 Robert van der Hulst

1

4 Bart Mellebeek
Noël Nijsten
1 Wim Vervoort

Frans Wens
4 Wiet Laenen
5

2
8

2

23

51

45

82

9

2

14

(3) (3) (3)
54
49 94
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Tweedaagse van de Veluwe (Manon Mensink)
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Iedere 3 jaar organiseert Argus in het laatste weekend van oktober een 2-daagse wedstrijd. De andere
jaren nemen onze zusterverenigingen Minor en HOC’93 de organisatie op zich. Dit jaar zijn wij, Argus,
aan de beurt! De 2-daagse van de Veluwe valt in het weekend van 23, 24 en 25 oktober (pre-event op
de 23e en de wedstrijden voor de 2-daagse op de 24e en 25e).
Het organiseren van een 2-daagse heeft wel wat meer voeten in aarde dan een ‘normale’ wedstrijd. Er
is een 2-daagsecommissie, bestaande uit Kristine, Olga, Dirk, Crista, Roland, Kees, Katinka en Manon.
En natuurlijk denkt het bestuur (Werner, Johan, Yvette en Marco) ook mee. Daarnaast zullen we op de
wedstrijddagen veel helpende handen nodig hebben. Daarvoor doen we een beroep alle leden van
Argus. Er is nog geen lijst met taken die ingevuld moeten worden, maar je kunt denken aan posten
uitzetten en inhalen, bemannen van het inschrijfbureau, parkeerwacht, helpen bij start/finish, catering,
etc…
Bij de meeste wedstrijden proberen we het zoveel mogelijk zo te regelen dat helpers ook zelf kunnen
lopen. Dat zal bij de 2-daagse niet altijd mogelijk zijn. Bij sommigen taken lukt het wel, maar denk ook
aan 1 dag helpen, 1 dag lopen. En natuurlijk is zelf lopen leuk, maar ook zorgen voor een soepel
lopend evenement geeft veel voldoening! Juist het samen organiseren van een dergelijk evenement
maakt ons als Argus ook echt een vereniging.
Kortom: 23, 24 en 25 oktober hebben wel jouw hulp nodig! Houd dit weekend vast vrij in je agenda, en
denk er vast over na wat je graag zou willen doen. Tijdens de Argusdag zullen we verder ingaan op de
2-daagse en in de loop van de tijd zal ook concreet worden welke taken er te verdelen zijn.

Op 1 mei komt de volgende ArgusPOST uit,
In eerste instantie zou de Arguspost pas op 15 maart uitkomen, incl. berichtgeving over de wedstrijd op
het Beekhuizerzand en de Posbankloop. Te laat dus om je nog voor de Posbankloop te kunnen
aanmelden. Maar nu kan het nog. Ongetwijfeld is de deelnamelimiet al bereikt. De vaste kern met een
aantal vroege vogels heb ik al op orienteeringonline.net zien staan. Niet geschoten altijd mis zeggen ze
bij de gemeente Ede en een wachtlijst heeft geduld. Hoog tijd om er weer eens een aantal foto’s te
maken ook. ( Zo’n opmerking kan er toe leiden dat een aantal inschrijvers zich bedenkt, want stel je
voor……)

Pannenkoeken eten op de ARGUSDAG, 9 mei 2020 te Driebergen.
Ongetwijfeld zullen alle Argusleden via het secretariaat een mailtje ontvangen met de uitnodiging voor
een gezellig samenzijn in Driebergen. Beetje oriënteren en lekker snacken in Klein Zwitserland.
De laatste keer dat we daar waren was er iets met de bediening. Omdat ik niet meer precies weet wat
dat was doet het er ook niet toe. zo belangrijk was het dus niet. Wij van de redactie zullen er helaas niet
bij zijn. (Elders) op vakantie zijn is nu eenmaal een keuze. Uiteraard rekenen we wel op een uitgebreide
pannenkoekentest. Een optie om de Argusdag op het terrein van het ABK huis te Hall te houden kon
helaas niet doorgaan doordat er geen accommodatie voor de geplande data gereserveerd kon worden.
Dirk en Christa Zwikker tekenden er een kaartje dat ongetwijfeld later gebruikt zal worden. Er wordt aan
gewerkt om via dit kaartje de sport kenbaar te maken aan de bezoekers van het ABK huis en de
bijbehorende camping Hallse Hull. Een speurtocht voor zelfdenkende kabouters ligt voor de hand.
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