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Red@ctueel
Er zijn van die dagen dat je bij gebrek aan iets
beters in een cafe belandt. Geboortegrond
voor weddenschappen en maffe ideeën. Heel
indirect ook, en dan mag je best heel, heel,
heel indirect lezen, de plek waar het
redacteurschap van de ArgusPOST aan ten
grondslag ligt. Arolla, zoveel, zoveel, te lang
geleden om geloofwaardig te kunnen zijn. Een
mogelijkheid ook om het mooier te maken?
Nee eerder de mogelijkheid om je te realiseren
dat je inderdaad twee keer leeft. Of net zo
vaak als je het verleden laat herleven.Vergeef
ons dus een blik in de oude doos. Slecht weer
toen buiten dat cafe. We lieten de bergen de
bergen en verloren ons in dromen. Zo
ontstond ook de Yetiloop. Alleen die malle
tentjes die je mee moest slepen bleken een te
grote handicap om een redelijk aantal
deelnemers aan de start te krijgen. Hollanders
zijn immers geen Britten. Om het een beetje
puur te houden maakten we er maar twee
lange dagen van. Voor de meerderheid
maakten we de wijn nog wat dunner door ‘lang’
te halveren. Veelal dook de Yeti op op een van
onze Waddeneilanden. Maar ook op de
Veluwe, de duinen tussen Camperduin en Wijk
aan Zee en de Amsterdamse
Waterleidingduinen bleek hij goed uit de
voeten te kunnen. Uiteraard illegaal want
boswachters waren in die tijd nog niet zo erg
gesteld op Yeti’s. En… yeti’s waren niet zo
gesteld op boswachters. Later werd het
allemaal wel wat beter. In 1994 bekeken we de
mogelijkheden op Schiermonnikoog. Het werd
het jaar erop een gedenkwaardige wedstrijd.
Het eiland werd door een oktoberstorm door
midden gehakt. Een week later bleef er
voldoende water achter om het de ‘natste Yeti
ever’ te laten zijn. Alle O lopers met enig
historisch O besef zullen het verhaal kennen.
Even bijpraten dus voor wat O besef.

POST

In dit nummer: o.a:
Andere tijden O.
Kumkummers uit het Stubaital.
NK ESTAFETTE , vanachter de
camera.
NK Middle distance.
Sprintsymbolen
Volgende Arguspost eind oktober.
Onder de kop Red@ctueel was nog nooit zo
weinig actueels te vinden. In een tijdperk waarin
het Coronavirusnieuws de komkommerplukkers
werkloos maakt is het handig nog wat ouwe
koeien de wei in te kunnen sturen. Meer voor de
eigen gemoedsrust dan de noodzaak ervan.
Gelukkig mogen wijzelf ook weer de wei in.
Heel anders dan koeien die het feest der
weidegang uitbundig vieren schaarden we ons
met lotgenoten op anderhalve meter, en soms
niet helemaal, bij de start om na gedane zaken
weer snel huiswaarts te keren. Vergeef me als dit
nummer teveel oude koeien bevat. Vergeef me
dat ik met de verschijningsdatum heb geknoeid
maar het leek me leuker ook nog iets relevants te
melden. Gewacht dus tot na het NK MD en een
belofte om in de toekomst weer normaal te gaan
doen. Dit keer geen verhaal van onze voorzitter.
Hij wilde even geen contact met de pers na zijn
performance op de Vliegstrip (grapje, Werner)
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Vakantieverhaal uit de oude doos
Neustift, Stubaital, misschien was het slecht weer maar voor drank hebben Oostenrijkers geen excuus
nodig. De kapper kon in zijn eigen zaak best uit de voeten en wie weet er meer van een ander dan een
kapper in een klein bergdorp? Alle, reeds verknipte, belangrijke mannen komen regelmatig langs al is
het alleen maar om de weerbarstige baarden in het gareel te krijgen voor minimaal een van de
zondagse kerkbezoeken. Franz, de kapper, had zijn zinnen gezet op een ‘Stubai Alpen Marathon’. Als
organisator wel te verstaan. Een estafetterace over een hoogalpine route, waar menig bergwandelaar
in 6-7 dagen voor nodig heeft. Een Nederlandse student Kees Meeuwis was ook in de tapperij verzeild
geraakt, ongetwijfeld niet om iets aan zijn haar te laten doen, en kon meteen als invaller aanschuiven in
een Duits team. Voor hem was etappe 3 beschikbaar. Dat was in 1987. Hij was met het verhaal naar
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huis gekomen en had het in ‘Runnersworld’ laten optekenen met aan het einde een oproep aan
geïnteresseerde lopers om contact met hem op te nemen. Dat leverde voor 1988 twee teams op.
Uiteindelijk bleven er na wat wilde verhalen en ontstane verkering twee Keesen over. Met twee
Oostenrijkers zouden we een team vormen maar drie dagen voor de wedstrijd viel er wanhopig veel
sneeuw en annuleerde de kapper de wedstrijd. Te gevaarlijk. Oostenrijkers zijn immers geen Britten.
Met een hand van de burgemeester keerden we huiswaarts. We moesten in 1989 nog maar eens
terugkomen. Genoeg tijd dus om er eens goed voor te gaan zitten. Met zitten alleen kom je er niet. Al
moest er het nodige puzzelwerk verricht worden om iedereen op het juiste ogenblik op de juiste plek te
krijgen om het estafettestokje over te kunnen nemen. Alleen misten we, zo zou blijken, die bergen.
Berglopen vragen nu eenmaal andere vaardigheden dan asfalt. We, inmiddels uitgegroeid tot 2
potentiële herenteams en 1 damesteam zouden het internationale karakter van de wedstrijd gestalte
moeten geven. De kapper, had er alles aan gedaan om zijn wedstrijd allure te geven. zo had hij de
toevoeging ‘Weltmeisterschaft 89’ op de affiches gezet. Des te vreemder dat diezelfde affiches pas 4
dagen voor de wedstrijd in het Neustifter straatbeeld opdoken.Blessures en een no-show hadden als
gevolg dat we de gatenkaas moesten dichten met twee Zuidtirolers . We verdeelden ze netjes over de
teams. Zo konden ze beiden hetzelfde 2e stuk lopen. Een weeromslag bracht sneeuw tot 1700 m
waardoor geplande training niet door kon gaan. Bij het aanschouwen van de route brak bij het gross
van onze deelnemers het angstzweet uit. Later zouden ze opbiechten dat ‘als ze dat geweten
hadden’…..De schade zou uiteindelijk oplopen in een flinke vleeswond en een paar gescheurde
enkelbanden oftewel een voortijdig afgebroken vakantie. m.tussentijden van “Italienischer Käse”,
“Runnersworld” en “Moet kunnen” werden met Argusogen gevolgd. Hoe we aan die namen kwamen?
De Zuidtirolers wilden we een beetje tegemoet komen vandaar geen Hollandse kaas. “Moet kunnen”,
het damesteam sprak voor zich. Algemeen devies: Heel blijven is het belangrijkste. Dat scheelde ons
wellicht een paar plaatsen in de eindrangschikking maar het kan ook gebrek aan ‘kunnen’ geweest zijn.
Het meest verrassende aan het spektakel was dat de gedoodverfde favoriete team van de gebrs. Stern
(Oostenrijk) hun meerdere moesten erkennen in een team uit Zuidtirol. Pijnlijker kon niet. In het derde
traject werd een voorsprong van 15 minuten verruild voor een achterstand van 10 minuten. Het verhaal
gaat dat lokale kennis hier de doorslag gaf. Niet altijd is het parcours ‘het parcours’. Net als bij
Orienteren is ‘afsteken’ een mogelijkheid, hetgeen niet alle deelnemers is gegeven. Zo won de Schotse
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fellrunner Jack Maitland, tevens orienteringsloper/ kaarttekenaar in 1985 Sierre-Zinal in een zinderende
afdaling. Met achteraf de nodige discussies over de gevolgde tactiek.
Als loper van het eerste traject zat ik na een lift van Horst Fankhauser, Huttenwirt van de Franz
Sennhut al snel in de feesttent in Neustift van waaruit het verloop van de wedstrijd gevolgd kon worden.
Niet zo chic als tegenwoordig met plasmaschermen waarop lopers en uitslagen te volgen en te zien zijn
maar het aloude geknars van walkie talkies en handmatig aangebrachte ranglijsten. Maar wel met
Tiroler dansmuziek, blaaskapellen en Schlagers voor de, tegen betaling, toegestroomde locals en
toeristen zodat dat uiteindelijk de zwaarste beproeving werd van de dag. Want het duurde en het
duurde nog wel even voordat de laatste Nederlandse lopers binnen kwamen. Katinka, laatste loopster
van ‘Moet kunnen”, bij binnenkomst nog luid toegejuicht, mede als gevolg van de geslonken
biervoorraad, maakte het niet mee. Zij lag hoog en breed in bad. Kees en Klaas hadden het devies om
alles heel te houden wat te letterlijk opgevat en kwamen hand in hand binnen, heel en schoon. Anders
was het Ron en Ria vergaan. Ze promoveerden de opgedane schade aan hun ledematen zodanig dat
de ANWB ze naar huis reed. Einde vakantie. Wat zullen hun kinderen gebaald hebben. De gemaakte
medische onkosten vielen niet onder de dekking van de wedstrijd zo bleek. Van het internationale
karakter van de wedstrijd bleef uiteindelijk niet veel over. Het Duitse team werd uit de wedstrijd gehaald
wegens tijdoverschrijding. De Joegoslaven hadden na het eerste traject al afgehaakt: Stoppen jongens,
dit is gekkenwerk. Uiteindelijk bleek het een wedstrijd tussen veel Oostenrijkse teams en 1 Italiaans
(Zuidtirools) team. Winnaar de Italianen. Oeps.

Andere tijden O
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Onze voorzitter (vergeef ons het grapje op de cover) was op Schiermonnikoog geweest en had daar
met de ogen van een oriëntatieloper het landschap gescand. (Dat, en daar en daar ook, lijken me
mooie plaatsen om er een post neer te zetten, en dan met een oog op de kaart de potentie voor een O
wedstrijd herkennend) Zijn vingers moeten gejeukt hebben om de posten uit te zetten.
Schiermonnikoog ligt echter in de periferie van Nederland en je zult de nodige vinkjes moeten zetten bij
een afweging erheen te gaan voor ‘een loopje’. In 1994 kreeg ik er een Abraham toen we er verbleven
in het kader van onze voorbereiding op de Yetiloop in 1995. Anders gezegd: Het was een kwart eeuw
geleden. Op de foto’s herken ik nog maar net een aantal Orientatielopers. Ik zie een 1:25:000 topo
kaart, controlekaarten, een lijst met coördinaten en deelnemers die bij de betreffende coordinaten een
cirkeltje zetten omdat daar een van te bezoeken controleposten zou moeten staan. Verkeerd intekenen,
wat wel eens gebeurde, betekende meestal heel wat tijdverlies. Zeker wanneer je er stellig van
overtuigd was dat je daar geen fouten mee maakte. De posten stonden niet op technisch lastige
punten. Daar ging het immers niet om. Beleving was het adagio, vandaar ons uitgangspunt om het
SCHIERMONNIKOOG - ARGUS 11-08-2020
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Open Streetmap van het westelijke deel van Schier, daar waar in het wit de onderbegroeiing het
lopen veelal onmogelijk maakt maar ondanks dat voldoende kleine paadjes om er de weg kwijt te
raken. Zoals beschreven is een meer desolaat gebied hier buiten beeld gebleven.

maar lang te laten duren. Op Schier, een jaar later bleken de voorbereidingen enigszins achterhaald te
zijn. Een najaarsstorm had halverwege het oostelijke deel van het eiland de Noordzee verbonden met
de Waddenzee. Een post die we bij een paal in het duin hadden gedacht kon alleen door het
doorwaden van een duinmeer worden geplaatst/bereikt.
Dolle pret dus omdat het een memorabele Yeti werd. Adri van Opstal en Erik Eefting kregen nog een
ereplaats op de cover van het Engelse CompassSport. Mocht Argus nog eens iets op Schiermonnikoog
willen organiseren dan zullen we er een tweedaagse van moeten maken om het de reis waard moet
zijn, en dan het liefste weer iets zoals de Yetiloop. Vooral het oostelijke kweldergedeelte met slenken
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waar je de posten niet ziet staan en waar hoogwater omlopen of een nat pak onderdeel maakt van de
te maken routekeuze. Zelf prefereer ik Terschelling als lokatie voor meerdere dagen O fun. De laatste
Yetiloop vond er plaats in 2007. Maar het ontbeert de rust van Schier waar je niet met de auto kunt
komen. We zaten dan ook met z’n allen in een kampeerboerderij wat voor iedereen hetzelfde
uitgangspunt betekende. Wat we niet wisten was dat er een brandplek van een sigaret in het tapijt
onder de bank zat. De eigenaresse van de kampeerboerderij wist dat wel. Het was immers haar
belastingvrije spaarpotje in de vorm van de betaalde borg. Bij vertrek schoof ze triomfantelijk de bank
opzij. Dollartekens in haar ogen. De vraag is “In welke mate is de huidige generatie O nog
geïnteresseerd in een tweedaagse activiteit waar finishen belangrijker is dan winnen en waar het
samen beleven van een landschap herinneringen oplevert die uitstijgen boven het alledaagse van onze
sport. Want, mogelijk te weinig benadrukt, is het de teamprestatie die de meerwaarde geeft.
Vanuit Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord……………………Volgende keer in andere tijden O……

NK Estafette 2020

Op 17 augustus kwam er weer beweging op de NOLB site. Het bestuur had wat suggesties aangaande
catering en postomschrijvingen. Daarbij hield het ongeveer op. Van een bestuur verwacht je toch wat
meer uitgewerkte richtlijnen dan dat. Het NK Estafette stond als eerste wedstrijd op de
wedstrijdkalender. Een heel specifiek gebeuren waarbij de start de meeste aandacht zou vragen. Op de
Vliegstrip zou er voldoende onderlinge afstand gehouden kunnen worden op een lijn van 40 meter. Erg
stimulerend was het allemaal niet. Hoewel Yvette per mail het nog probeerde een acceptabele
Argusdelegatie aan de start te krijgen kon ze uiteindelijk, wederom, slechts 4 Argusteams voor de
Olympische categorie inschrijven. Mocht je dit als niet-Arguslid onder ogen krijgen en stoute plannen
hebben om het ver te schoppen in onze sport onthoudt dan: ARGUS heeft de Olympische gedachte
hoger in het vaandel staan dan de andere verenigingen in Nederland. Geen fanclub voor jou maar een
funclub. De vernieuwde NOLB site gaf dit keer een voorbeschouwing . Opmerkelijk nieuw elan bij het
beheer van de site! Mocht hier vervolg aan gegeven worden dan kun je toch spreken dat we de IC
hebben overleefd. Ik schreef een reactie om te zien of iedereen al wakker was.. Ook viel er te lezen dat
MINOR haar wedstrijd op de Stompert had moeten annuleren doordat Defensie geen toestemming gaf
om het gebied te gebruiken. Dat is dan weer een stapje terug, net nu we op TV de serie Commando’s
voorgeschoteld krijgen waardoor je het idee krijgt dat Defensie wel van een beetje medewerking houdt.
Over toestemming gesproken: Onze Tweedaagse zal hierdoor niet in gevaar komen. De vergunningen
zijn binnen. Het ziet er naar uit dat we eind oktober de Herfstvakantie kunnen afsluiten met
deTweedaagse van de Veluwe. Erg gezellig gaat het niet worden maar er kan wel lekker gelopen
worden, en daar gaat het uiteindelijk toch om. Gezellig en minder Olympisch wordt het weer wanneer
iedereen de vergiftiging van de maatregelen rond het Coronavirus te boven is. Wellicht na DE prik.
Inshallah.
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We streden dus niet mee om de prijzen, daar op de Vliegstrip, we streden in feite helemaal niet, maar
het was goed om weer in de sfeer te komen en een paar foto’s te maken op meer dan 1.5 meter. Zeker
met oog op het NK MD, het weekend erop, op de Bosberg. Om het een beetje spannend te maken
deden we aan voorbeschouwen: Wie ging dit NK winnen, Wie zouden de snelste lopers zijn?
Mijn veronderstelling was dat de KOVZ even een paar dingen recht kwam zetten al hoopte ik stilletjes
op een familiefeestje in huize Foppen, bij wijze van spreken dan want de Foppens wonen al lang niet
meer in hetzelfde huis. HOC93 kon gezien worden als dark horse (een term die mij door het kijken naar
de Tour achtervolgt) want je kunt wel allemaal hele snelle lopers in je team hebben, een garantie voor
een overwinning was dat allerminst zo wisten wij uit ervaring. Diskwalificatie kan zomaar Barbourtje
laten hangen. (Ook iets uit de serie “Ken uw O klassiekers”: De vriendin van Greg Barbour, Encarna
Maturama werd als eerste loper gediskwalificeerd in het AMOR team dat in 2002 de snelste tijd liep.
Onwetend van hetgeen had plaats gevonden vrat Greg, als laatste loper ondertussen het hele Stroese
zand op. Encarna ving hem op en fluisterde hem de woorden toe die hij nooit meer zal vergeten:
“Vanavond eten we bloemkool” Deze tekst loopt parralel aan: “Ik stond op het balcon met mijn jojo te
spelen” in een sketch van Henk Elsink. (D/H 60+) De directheid van het noodlot omzeilend. Je begrijpt
dat Greg zijn MTB pakte en voorlopig van de kaart verdween. De schuld werd natuurlijk gelegd bij de
baanlegger die kort na de zichtpost een aantal posten vlak bij elkaar had gezet met codenummers die
niet voor elkaar onder wilden doen. Zelfs al ze er een minuut over gedaan had om de kalligrafische
kwaliteiten van de code te bestuderen dan nog was het AMOR team ruimschoots winnaar geweest. De
KOVZ won nu met 1 seconde verschil van MINOR1 doordat Adri van Opstal Ronald Dohmen in de
sprint versloeg.

Bijna 20 jaar later…….
Om 08:00 de wekelijkse boodschappen gedaan, alles netjes opgeborgen en vervolgens naar de
Vliegstrip. Beiden een uitdraai met de teams, de beste van iedere vereniging gearceerd met de
veronderstelde placeringen tijdens de wedstrijd. De geschiedenis zou zich herhalen. We posteerden
ons in eerste instantie bij de postzak die de startdriehoek op de kaart aangaf. Een aantal lopers
minderden vaart in de veronderstelling dat er hier ‘gepuncht’ diende te worden. De uitleg vooraf was
hier niet al te duidelijk over geweest volgens een gerenommeerde O-loper van de organiserende
vereniging, maar in het kader van die 1,5 m leek het niet voor de hand liggend dat de 32 aanstormende
deelnemers allemaal deze post zouden moeten punchen. Volgende stop was de zichtpost waar Michel
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van Dongen (Olifant2) als eerste 4,5 km loper doorkwam, op de voet gevolgd door Wouter Foppen.
Wouter (MINOR1)wisselde met 2 seconden voorsprong op Michel. Op 2 minuten achterstand stuurde
Garnt Swinkels (KOVZ1) Roland van Loon het bos in. Met een verpletterende omloop zette deze de 2
minuten achterstand om in een voorsprong van 4 minuten bij de laatste wissel waardoor het podium al
gestalte kreeg, mits…. J.G. van der Toorn (door mij valselijk beticht als ‘die met dat Wilders kapsel’ toen
ik moest uitleggen wie dat dan weer was) zijn werk netjes afmaakte. En dat deed hij door de marge met
Niels-Peter Foppen nog eens met 2 minuten te vergroten. 1 dus KOVZ1, gevolgd door MINOR1 op
ruim 6 minuten en als derde? De Olifantenteams 1 en 2 hadden van plaats gewisseld. Nog 3e bij de
wissel verspeelde Ruud van Gorp 4 plaatsen in het klassement na een dramatische omloop en hielp
hiermee het werk van Michel en Dunja naar de Filistijnen! Remco Hereijgers daarentegen zette met de

snelste 6 km Olifant 1 op de 3e plaats neer. Zou hij de laatste loper zijn geweest van Olifant 2 dan zou
MINOR (de Foppens) naar de 3e plaats zijn verwezen. HOC’93 verspeelde al in de eerste omloop
(Tjitske Bremer, die de oorspronkelijke eerste loper R.Wols verving) een goede placering, mogelijk een
verklaring voor het HOC’93 driegenderschap dat langs de startpost liep en niet alleen zichtbaar maar
ook hoorbaar voor de fotograaf onderling wat data uitwisselde omtrent het postennet. Bij tennis te
vergelijken met het woedend wegslaan van de bal en een lijnrechter raken. Zelf sla ik ook wel een s
een balletje mis. Aan tafel zeggen wij tegen elkaar: “Het geheim om een goede estafette te lopen is
lopen alsof je een eigen wedstrijd loopt”. Geen ruis, geen druk toelaten. Je moet het maar kunnen. De
laatste foto’s namen we bij de laatste post van de winnende teams. Bij het verschijnen van de eerste
spatjes verdwenen wij van het slagveld. De winnaars van de SILVA CUP kregen we thuis pas onder
ogen. Wacht even…..En ARGUS dan, dat deed toch ook mee? Zeker. Er was zelfs een deelnemer die
helemaal uit Rotterdam met OV gekomen was om Argus 1 aan een eervol resultaat te helpen. Ik weet
niet of Wouter-Dirk Huitzing van bloemkool houdt maar bij de finish lachte hij nog naar de fotograaf. De
SILVA cup, het ploegenklassement, werd gewonnen door MINOR, evenals vorig jaar. De missie van
KOVZ was dus maar deels geslaagd. Wees daar in het Zuiden een beetje aardig voor Ruud van Gorp.
Volgend jaar nieuwe kansen. Voor de KOVZ en voor ARGUS. De NOLB site kwam al snel met uitslagen
en zelfs onze fotoserie stond er eerder op dan ik deze erop had gezet. Zouden daar die mysterieuze
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krachten in de sport mee worden bedoeld? De nieuwe NOLB website heeft zijn stoffige imago
afgeschud en kan op deze manier een bijdrage leveren om frisse jonge sporters naar onze frisse sport
te trekken. Reeds aanwezige frisse jonge sporters hebben nu tenminste iets waarmee ze hun
omgeving kunnen besmetten. Vooral zo doorgaan.
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NK Middle Distance, 13 september, de Bosberg, HOC’93.

“Stuifzand”, antwoordde ik op de vraag waar we naar toe gingen. Een van die plaatsjes waar ‘Man bijt
hond’ wel raad mee zou weten. Om het nog interessanter te maken bleek de precieze lokatie
Zwartschaap te heten. Wij van Witschaap vonden dat een must en zo reden we vrijdag al naar East of
Eden, waarbij de Bosberg als slagveld van 1917 zou gelden. De schapen spraken dan voor zich. ‘Stal
Zwartschaap’ was niet alleen de naam van de B&B maar tevens die van het paardenpension. Ons
appartement had de naam Kiep, hetgeen kip betekent. Zo waren er ook nog ‘Zwinne’, ‘Perde’ en
Skoape. Met alle hokken bezet was het ongeveer net als thuis: Veel ruis. Wij prefereren nu eenmaal om
vanuit de eenzaamheid als enige gast het Drentse natuurschoon te exploreren. Ook daar krijgen we
langzamerhand een andere kijk op nu de elektrificatie van de fiets bijna is voltooid en mede dank zij de
beperkte speelruimte m.b.t. vakantiebestemmingen de dichtheid van de e-bike, die op de Drentse
fietspaden aanmerkelijke groeicijfers vertoont. Zeker zullen we ons hier op minder gunstige dagen nog
behoorlijk kunnen vermaken maar we hadden nu het ‘geluk’ van een voorspelde Indian Summer die we
toch tot onze start bij het NK MD moesten vullen. Foto’s zouden we maken van opvallende
natuurverschijnselen. Je komt altijd wel iets tegen waarvan je zegt: “Dat hadden we toch maar mooi
gemist wanneer we thuis zouden zijn gebleven”. Dat niet alles loopt zoals je gepland hebt weet nu ook
Egon Bernal. We zagen hem bij thuiskomst door het ijs zakken. Op de fiets nog wel. Zelf zakten we nog
even af naar Havelte om van wat ijs te genieten. We kwamen er toch langs na het NK.
Ja, het NK MD 2020. “ Iedereen die er was zal ongeveer een medaille hebben gekregen” opperde ik op
de terugreis. Om dit te voorkomen waren er weer wat categorieën samengevoegd maar dan nog, of
juist daardoor kwam er geen glans op de medailles en bleef de betekenis een “Nederlands kampioen”
te zijn van weinig waarde. Zoals altijd stond het behaalde resultaat in verhouding tot eigen kunnen
doorslaggevend voor ‘het goede gevoel’. Dat zullen de winnaars bij D/H 21 zeker hebben gehad. In
mijn optiek de enige categorieën waar het predikaat Nederlands kampioen tot zijn recht komt.
De jongeren onder de deelnemers konden hun tijden meten aan de andere lopers in dezelfde route.
Marit Zwikker/ D14 liet een hele zwik aspirant lopers zien wat er van je verwacht wordt wanneer je deze
sport serieus gaat beoefenen. Elin moest het in D12 tegen zichzelf opnemen. Allebei dus Nederlands
kampioen. Misschien zijn ze blijer met hun hond. Dicky wist Christa te verslaan of moet ik zeggen dat
Christa van Dicky verloor? Dirk en Kees wisten heelhuids de finish te bereiken hetgeen voor beiden
een overwinning op zich was. Wouter-Dirk Huitzing-Bergkamp (wordt steeds langer die naam!) was de
best of the rest door een 4e plaats bij H21, overigens zonder uitzicht op een medaille, evenals Sonny
Wessels (geen hond maar wel een kind) De beste lopers tijdens het NK estafette maakten ook hier de
dienst uit. Michel van Dongen (Olifant) kon nu, individueel, zijn gram halen op de nederlaag van zijn
team een week eerder. Moest echter wel toezien dat hij op 8 minuten van een n/c deelnemer bleef
steken. Gerber Looman (MINOR) won bij D21. De splits tonen een grillig verloop van haar wedstrijd. Tot
slot nog even een veer voor HOC’93 betreffende de organisatie. Ik zal hem er zelf niet insteken wegens
die vermaledijde 1,5 meter maar het was voor ons een mooi voorbeeld m.b.t de te organiseren 2
daagse in oktober.
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De rode ster op de kaart geeft de plek aan waar de pre-start was. Niet onbelangrijk voor mij was de
afstand naar het driehoekje. Daar aangekomen had ik het idee dat mijn route er al op zat. Begrijpelijk
(voor mij) dat ik vervolgens, na het passeren van de eerste kruising, twijfelde of dat nu het kruispunt
was geweest waar ik het bos in had gemoeten. Bos in, en bij het verschijnen van het pad waar ik
voorbij had moeten lopen maar verder gelopen, waar de verschijning Dirk mij verder hielp. Nu had ik
mijn hoofd weer op orde en liep ik zonder veel problemen tot post 8. 3-4 was een leuke leg met
voldoende routekeuzes. Bij nader inzien de verkeerde gemaakt maar beter een routekeuze dan geen
routekeuze. Ik wist in ieder geval wat ik aan het doen was. Hier zag ik Dirk weer voor me die van 1
verkeerd was weggelopen en wat had goed te maken. Van 8-9 kwam ik, doorgestoken, teveel links uit
en verloor daar weer een minuut op Dirk die na 8 het N-Z pad ten westen van 8 had genomen en na
het open gebied links door de verlaging direct naar de post was gelopen. 10-11 en 12 gingen weer
zonder problemen maar toen wist ik al lang niet meer dat ik leefde. Wel herkende ik Katinka bij 11, die
haar wedstrijd had ingeruild voor het maken van foto’s. Na mijn finish vond ze het wel mooi geweest en
weer tijd om naar huis te gaan. De prijsuitreiking moest het maar zonder ons doen.
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2 daagse van de VELUWE, 24/25 oktober 2020 / onder constructie.
Komende week gaat het organiserend comité weer wat puntjes op de i zetten. Er kunnen nog meer
helpende handen bij! De ervaringen die bij wedstrijden in Coronatijd plaats vonden zijn van grote
waarde voor onze uitvoering. Dus zeg GEEN NEE wanneer je wordt benaderd voor een taakje.

Sprintsymbolen
Nu we ons weer aan de Coronarust kunnen onttrekken is het goed een opfrismomentje te hebben
voordat ook de straten als jachtgebied worden vrijgegeven. Hoe vaak gebruikte u een kontmapje i.p.v
een mondkapje? Uiteraard is deze info ook te vinden op de IOF site. Ook te vinden onder DE NOLB /
Reglementen op de NOLB website.
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