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Woordje van de voorzitter
Beste clubgenoten,
Het heeft even geduurd, maar het boekje is terug. Nu ondertussen hebben verschillende
mensen hun frustratie al laten horen en dit is terecht. Maar de meeste van onze
vrijwilligers hebben soms ook meer dan een 9 to 5 job en misschien dat we voor het
volgend jaar voor wat meer ondersteuning voor onze redacteur moeten zorgen.
Voor de vorige maanden had ik meestal echter wel een voorwoord voorzien. Ik heb dan
ook geprobeerd om de belangrijkste zaken hier samen te brengen.
Ik had in mijn voorwoord van juli al aangegeven dat ik alle vertrouwen had in Miek en
dit was zeker niet misplaatst want met 2 A-finales op zak komt ze van een zeer
geslaagde WOC terug. Nog een dikke proficiat van ons allen zou ik zeggen.
Voor de rest is natuurlijk veel aandacht naar onze 3 daagse gegaan. Ik mag toch wel
zeggen dat ondanks de beperkte opkomst deze als geslaagd mag bestempeld worden. De
organisatie was in orde en onze dokter moest zelf al gaan zoeken om enige commotie in
het gebeuren te krijgen. Maar verder deed ieder zijn taak perfect, stond alles zeer snel
klaar en kregen we toch ook goede reacties van binnenlandse en buitenlandse
deelnemers. Een belangrijke les voor mezelf is wel dat een voorzitter niet de persoon is
om zo’n 3 daagse ook nog eens te leiden. Er gaat dan te veel tijd en energie naar dit ene
gebeuren en andere zaken komen in het gedrang.
De 4de nationale op Gruitrode met een 500 tal deelnemers was weer eens een schot in de
roos. Jef had al zijn kunnen als baanlegger nog eens boven gehaald en op zo’n kaart
leidt dit tot een prachtige wedstrijd. Ik heb meerdere lopers gefrustreerd uit de bos zien
komen omdat ze deze keer meer hun verstand dan hun benen moesten gebruiken.
Nog even terug komen op de 3 daagse waar Sooi en Karl ons op een overheerlijke
paella tracteerden met aansluitend het waar gebeurde verhaal achter de gelukzalige.
Heren, het was lekker en het geheim achter Omega mag nu toch wel duidelijk zijn.
Nu vorig jaar de gelukzalige, dit jaar de 3 daagse en volgend jaar .... DE
GEMEENSCHAPPELIJKE STAGE OF TRIP. De bedoeling is om met alle Omegasken
samen op stage te gaan. Voor de anciens onder ons te vergelijken met de trip naar
Fontaineblau van ik weet niet hoelang geleden. We zullen proberen zo snel mogelijk
een datum vast te leggen zo dat iedereen deze periode kan vrijhouden op zijn/haar
agenda.
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Ondertussen zijn de trainingen van beide kernen weer volop bezig geweest in september
en oktober. Ik moet nogmaals mijn dank uitdrukken naar de trainers, die hier elke week
hun vrije tijd in steken. Verder ook nog dank aan de helpers op de Demerjogging. Het
aantal deelnemers was wel minder, maar 650 scholieren initiatie geven op 1 dag blijft
een uitdaging.
Voor onze jongeren zijn er ondertussen ook belangrijke evenementen achter de rug.
Vooral de JEC nu recent bracht zeer goede resultaten voor onze Omegasken. Een 4de
plaats voor Elke en een 12de plaats voor Evert in de sprint was schitterend, maar het
verheugde me vooral dat ze in de long distance goed tot zeer goed presteerden wat niet
zo evident is voor onze Belgen. Evert was 5de en Elke liep op 1 fout na een zeer goede
wedstrijd. Ondertussen is Evert al weer aan de slag op de EYOC.
Ik hoop dat de volgende generaties in hun voetstappen kunnen treden.
De belangrijkste Omega-evenementen voor de volgende maanden zijn de
herfstwisselbeker, de sinterklaascross en het world ranking event op Vierveld tijdens de
Sylvester. Hier zal ook weer hulp van meerdere vrijwilligers nodig zijn om alles tot een
goed einde te brengen.
Verder hoop ik dat ondertussen de kalender 2014 al goed opgevuld geraakt met
baanleggers want dat blijkt in het begin van het jaar meestal wel een probleem te zijn.
Als laatste zou ik me nogmaals willen verontschuldigen voor het ontbreken van het
boekje en ik hoop in de komende maanden terug elke maand een boekje te kunnen
lezen.
Groetjes
Rudi
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Wat was
•

Ja, er zijn heel wat maanden verstreken sinds onze vorige editie maar de prestaties
werden neergezet en dus staan we er hier ook even bij stil. Aan onze leden die een
verslagje gestuurd hebben naar onze hoofdredacteur onze verontschuldigingen voor
het niet publiceren van deze hersenspinsels; misschien komen zij in een volgend
boekje alsnog te voorschijn.

Juni
•

Begin juni trokken we met een beperkte delegatie naar het verre Martelange om deel
te nemen aan de Clubaflossing zodat we slechts 3 Omegateams aan de start
kregen. Het team van Hamok kwam als eerste over de finishlijn maar achteraf bleek
dat de slotloper zijn EMIT niet gecleared had en zodoende werd deze ploeg
gediskwalificeerd (ook zeer ervaren lopers kunnen blijkbaar deze beginnersfout nog
maken!). Zodoende was het ASUB dat met de zege aan de haal ging; HOC eindigde
2e en TROL 3e.

•

8 juni was er dan onze 1e fiets-O organisatie in het Oeterdal. De opkomst was
bevredigend doch echter niet in verhouding tot de prachtige kaart en de knappe
baanlegging van Jochen. De reactie van de meeste deelnemers was: “deze kaart /
organisatie was een BK waardig”. Hopelijk gaan we verder op de ingeslagen weg en
kunnen we wat meer leden overhalen om dit toch ook eens een keertje te proberen.

•

Een weekje later werd er dan gestreden voor de medailles op het Belgisch
Kampioenschap fiets-O en dit in Marche-en-Famenne. Door onze club werden 3 stuks
eremetaal behaald in elk van de 3 kleuren.
- Goud was er voor Leen, Jochen en Guido.
- Zilver voor Vendu, Els S. en Michel.
- Brons voor Federica, Philip en Bart W.

•

Eind juni was er dan de 3e Nationale in Wéris. Ook hier was onze deelname eerder
beperkt (slechts 48 deelnemers) maar desondanks behaalden we toch de zege in 11
reeksen met Lotte, Lisa, Elke, Leen, Lea, Tibo, Jiri, Roel, Frans en Karl M. Bij de H10
waren we zelfs niet tevreden met 1 eerste plaats maar Jonas en Nisse eindigden
allebei in net dezelfde tijd.

Juli
•

Begin juli trokken Elke en Evert samen met coach Roger naar de JWOC in Tsjechië.
Dat de terreinen in het buitenland alsook de tegenstand wel wat verschillen met
hetgeen we hier gewoon zijn moesten zij aan de lijve ondervinden in zowel de lang
als de middle. Op de sprint presteerde Elke meer dan naar behoren; ten gevolge van
een stommiteit (kijkpost voorbij lopen zonder te knippen onder de indruk van de
massa???) werd Evert gedeklasseerd maar zijn tijd mocht er zijn. Zij hebben nog
enkele jaren te goed bij de junioren zodat we hopen dat zij in de volgende jaren nog
progressie maken om dicht bij (en waarom niet op?) het podium kunnen eindigen.
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•

Ook het Wereld Kampioenschap (WOC) in Finland had plaats in juli. Miek leverde
2 prachtprestaties met A-finales op zowel de lange afstand (33e in de finale) als de
sprint (29e in de finale). Bij de heren willen we toch ook wel de knalprestatie van
Yannick vermelden met een 12e plaats in de finale op de sprint. Volgens de
statistieken het beste Belgische resultaat ooit.

•

De laatste zaterdag van juli was er traditiegetrouw de wedstrijd in Gerhagen aan het
Bosmuseum. Andermaal waren de weergoden niet met ons en moesten we de start
een poosje sluiten omdat de hemelsluizen geopend stonden (en niet zo’n klein
beetje). Zelfs de brandweer werd opgeroepen om het terrein rond het secretariaat
terug een beetje toegangkelijk te maken.

Augustus
•

Half augustus organiseerden we de 3 daagse van Limburg en dit in de buurt van
Lommel. De 1e dag juist over de grens in Einderheide, dag 2 en 3 rond Pijnven. Als
we even het organigram bekijken stellen we vast dat we hier een 70-tal namen
terugvinden van leden die meeggeholpen hebben aan deze organisatie. Allen
nogmaals van harte bedankt; de meeste dank gaat echter uit naar onze voorzitter die
de globale coördinatie in handen had en die zelf heel wat taken heeft uitgevoerd waar
we geen vrijwilliger voor vonden. Hopelijk kunnen we in de toekomst rekenen op nog
meer vrijwilligers zodat de coördinator kan doen waarvoor hij aangetrokken is (de
boel coördineren en bijsturen) en niet om alle gaten op te vullen.
Voor een overzichtje van de resultaten beperken we ons tot het podium in de
totaaluitslag.
- Bovenaan het podium stonden Tille, Lotte, Charlotte, Miek, Ellen DB, Els S,
Lea, Jonas, Tibo, Wout en Jan D.
- Een trapje lager stonden Kato B, Kato K, Ems, MagalieV, Ellen VdL, Liset,
Nisse, Robbe, Tim, Ollie, Guido, Roger en Jean-Marc
- Terwijl onderaan nog een plaatsje was voor Lene, Magalie G, Federica, Lien
VdL, Katleen, Tino en Karl.

•

Het Belgisch Kampioenschap Interclub kende een zeer magere opkomst; nog
atleten met verlof en anderzijds de concurrentie van een 2-daagse net over de grens
op uitzonderlijk mooie terreinen. Ook de opkomst van onze club was beperkt zodat
we niet op een groot deel van onze toppers konden rekenen om punten binnen te
halen. We moesten dan ook tevreden zijn met een 2e plaats na ASUB.
Individuele zeges waren er voor Magalie, Elke, Els P, Evert, Jiri, Tino, Rogier en Karl
en meldenswaardig was dat zelfs ik voor het eerst in mijn loopbaan, punten behaalde
voor onze club. Je ziet zelfs op latere leeftijd is er nog hoop op beterschap.
Dat het minder goed zou verlopen dan verwacht hadden we kunnen veronderstellen
aangezien onze voorzitter ter plekke aankwam zonder oriëntatietas. Thuis voor de
deur laten staan!!!
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September
•

We openden de kampioenschapsmaand met de 4e Nationale in Gruitrode waar de
baanlegging verzorgd werd door Jozef DT. Schitterend weer, knappe omlopen die van
de deelnemers het uiterste vroegen en dit zowel technisch als fysisch en 470
deelnemers; meer is er niet nodig om als club tevreden te kunnen terugblikken op
deze wedstrijd. Als kers op de taart waren er ook overwinningen voor Hannah, Elke,
Miek, Jennifer, Lea, Tuur, Tibo, Wout, Evert en Roel.Half augustus organiseerden we
de 3 daagse van Limburg en dit in de buurt van Lommel.

•

Een weekje later was het dan de beurt aan “het” Belgisch Kampioenschap lang in
het Kattenbos. Organisator Hamok had geen moeite gespaard om een prachtige
arena te creëren; enkel jammer (vooral voor onze Waalse vrienden) dat het
commentaar tijdens de wedstrijd beperkt bleef tot het Nederlands en dat de
technische hoogstandjes zoals een live verbinding met een post midden in het bos
niet uit de verf kwamen.
Een overzichtje van de medailleplaatsen.
- Goud voor Magalie, Elke, Miek, Goele, Lea, Jonas, Tibo, Wout, Evert en
Tino.
- Zilver voor Els S, Leen en Paulette.
- Brons tenslotte voor Kato B, Nisse, Liam, Jiri en Stefan.

•

De volgende wedstrijd op de kalender was het Vlaams Kampioenschap lang in het
Gielsbos. Ook hier werd weer knap gepresteerd door onze leden.
- Goud voor Tille, Kato, Lisa, Elke, Liesbeth, Jonas, Tibo, Jan O en Michel.
- Zilver voor Lotte, Laura, Els S, Tuur, Matijs, Daan, Arno en Frederik.
- Brons tenslotte voor Feike, Lene, Charlotte, Lia, Jasper en Wout.
Zoals je kan zien weer een hele boel nieuwe namen van leden die voor het eerst op
het podium stonden en niet alleen bij de jongeren (hé Lia!!!).

•

De maand werd afgesloten met het Belgisch kampioenschap Aflossing. We
haalden net onze doelstelling van 100 ingeschreven atleten niet en ook sommige van
onze atleten miskeken zich op de kaart van Helchteren waardoor quasi zekere
ereplaatsen verloren gingen. Maar ja, het kan niet alle keren feest zijn en zo hebben
we naar volgend jaar toe een iets gemakkelijker doel om de resultaten van dit jaar te
overtreffen.
- 1e plaatsen waren er voor Magalie/Hannah, Liesbeth/Federica/Miek en
Guido/Bart/Sooi.
- 2e plaatsen voor Kato/Lene, Ems/Lisa, Charlotte/Elke, ElsS/Katleen/Els P,
Liam/Tibo en Arno/Evert.
- 3e plaats tenslotte voor Sophie/Lotte, Liset/Paulette/Maria en Robbe/Wout.

Oktober
•

Begin oktober trok een Belgische jeugdploeg naar het Franse Le Bessat om deel te
nemen aan de JEC (Junior European Challenge). Op de sprint noteerden we een 4e
plaats voor Elke en een 12e voor Evert; meer dan vermeldenswaardig is ook de 3e
plaats van Tristan. De prestaties van de andere Belgische atleten was niet echt om
over naar huis te schrijven. Op de lang deed Evert nog iets beter met een mooie 5e
plaats. Coach Rogier was achteraf dan ook tevreden over de prestaties van zijn VVO
geselecteerden. Volgend jaar heeft dit internationaal kampioenschap plaats in ons
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land in de buurt van Lommel en alle VVO clubs werken nu reeds samen om dit tot
een goed einde te brengen.
•

De reeks van kampioenschappen ging verder met het Vlaams Kampioenschap
aflossing. Tot veler verrasing bleek TROL hier de grootste slokop met de eerste 2
plaatsen in de Open reeks alsook 2 podiumplaatsen bij de familieploegen. Wat Karl K
met zijn 2 zonen had gedaan (allebei een Smartphone beloofd of afgedreigd met een
hele week geen eten) weten we niet maar het trio Wout/Karl/Arno eindigde wel
bovenaan op het podium van de familieploegen (en een 4e plaats in de Open
categorie).

•

Om de rij te sluiten was er dan tenslotte het Vlaams Kampioenschap midden op
de Kepkensberg. Ook hier vonden we weer een aantal Omegasken op het podium:
- 1e plaatsen waren er voor Lotte, Hannah, Elke, Veerle, Tibo en Jiri.
- 2e plaatsen voor Lisa, Charlotte en Jonas.
- 3e plaatsen voor Vendu, Katleen en Wout.

Wat komt

November
•

Woensdag 13 november gaat de allereerste SVS-wedstrijd door van het schooljaar
2013-2014 en wel in het Bos van Hees. Tinne B. wou zich ook wel eens wagen aan
een baanlegging en met de hulp / supervisie van Tino twijfelen we niet aan het
resultaat. Het zal af zijn. Schoolgangers schrijven in via hun school; de anderen
kunnen inschrijven door een mailtje te sturen naar Karl Keuppens.

•

Vrijdag 15 november begint het seizoen voor de nachtraven want dan gaat de
openingsnachtaflossing door in Westerlo. Deze wedstrijd wordt gelopen met
ploegen van 3 deelnemers met de gekende VVO reglementering rond de
samenstelling. Wil je in een Omega ploeg terecht komen moet je wel inschrijven voor
7 november.

•

Zondag 17 november is er dan de Herfstwisselbeker op de Schootshei. Dit is een
wedstrijd voor ploegen van 6 atleten die elk in hun eigen omloop lopen; met als
bijzonderheid dat het oro-hydrokaarten (dus enkel bruin en blauw op de kaart) zijn.
Pierre B. heeft vorig jaar bewezen dat omlopen op een klassieke kaart geen enkel
probleem zijn voor hem, dus mag hij een klasje hoger proberen maar dan wel onder
toezicht van meester Rogier. Let wel om in een ploeg te geraken moet je wel
inschrijven voor 3 november. Lopen op “normale” kaarten kan ook maar dan pas
vanaf 11u30 met uitzondering van omloop 7 die kunnen starten tussen 10 en 12.

•

Vrijdag 29 november organiseren wij dan onze nacht of volgens de nieuwe
terminologie onze eerste avondwedstrijd in Hertberg. Marc K. en Liesbeth werken
hier samen voor de baanlegging.
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December
•

Zondag 1 december is de grote dag voor onze kindjes want dan is er de
wereldberoemde Sinterklaascross op de klassieke plaats namelijk het Kamp van
Beverlo te Leopoldsburg. Met Leen hebben we een baanlegster aangeduid die het
klappen van de zweep kent en die de deelnemers tot het uiterste zal drijven. Grote
vraag is natuurlijk of de Sint dit jaar weer van de partij zal zijn. Hoogst waarschijnlijk
niet want hij is al sinds mensenheugenis elk jaar bij ons paraat geweest zodat het nu
wellicht de beurt is aan een andere vereniging. Wij gaan echter onze uiterste best
doen om hem toch naar ons wedstrijdcentrum te krijgen. Meer info hierrond verder
op in dit boekje. Ouders vergeet niet om in te schrijven voor 17 november door een
mailtje te sturen naar sinterklaas@olomega.be

•

Van donderdag 26 december tot en met maandag 30 december heeft de VVO
klassieker “De Sylvester 5-daagse” plaats. Wil je in je eigen categorie lopen moet
je wel inschrijven voor 30 november. Let wel dat je niet alle dagen moet lopen en dat
je eventueel een keuze kan maken van 1, 2, 3 of zelfs 4 dagen (of natuurlijk alle
dagen).

•

De 2e dag van deze Sylvester is een Omega-organisatie. Deze gaat door op de
kaart Vierveld (Maasmechelen) en voor de elitelopers is dit een World Ranking Event
(WRE). Voor een topwedstrijd hebben we natuurlijk nood aan een topbaanlegger en
wie beter dan Patrick W. kon hiervoor in aanmerking komen?

2014
Ook in 2014 staan wij in voor een groot aantal organisaties. Via mail hebben we reeds
gevraagd om je naam door te geven aan Bart W. (willems_bart@telenet.be) indien je
een baanlegging op jou wil nemen. Verschillende leden hebben zich reeds gemeld maar
toch zijn een nog een aantal wedstrijden waarvoor we niemand hebben. Voel je je
geroepen, stuur dan nog snel een mailtje; ook beginnelingen zijn welkom want we
hebben nog een aantal personen klaar staan die willen coachen om hun ervaring over te
dragen.
Lijst van organisaties in 2014:
Zondag 26 januari
Vrijdag 7 februari
Zondag 23 februari
Zondag 9 maart
Woensdag 23 april
Woensdag 14 mei
Zondag 22 juni
Zaterdag 26 juli
Zondag 24 augustus
Zondag 12 oktober
Woensdag 12 november
Vrijdag 14 november
Zondag 23 november
Zondag 7 december
Zondag 28 december
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Regionale
Avond
Nationale 1
VK middel
Lenteloop
Lenteloop
Stads-O
Reg-Bosloop
Regionale
BK Clubaflossing
SVS
Avond
Memorial day
Sinterklaascross
Sylvester

Gerhagen
Den Ijzeren Paal
De Saanhoeve
Sledderlo
Sportcentrum
De Schorre
Hasselt
Gerhagen
Pijnven Noord
Dilsenerbos
Prov.domein
Bokrijk
Bos van Hees
Kamp van Beverlo
Weyervlakte

Tessenderlo
Lommel
Dilsen-Stokkem
Genk
Genk
Boom
Tessenderlo
Overpelt
Dilsen-Stokkem
Hofstade
Genk
Schaffen
Leopoldsburg
Hechtel-Eksel
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Massawisselbeker ABSO/BVOS
Ondanks het feit dat we dit jaar nergens aan de start kwamen met 100 deelnemers (met
95 waren we er wel dicht bij) hebben we toch de massawisselbeker opnieuw
binnengehaald. Zelf hadden we nagenoeg evenveel deelnames als in 2012 maar onze
grote concurrent K.O.L. heeft zijn achterstand meer dan gehalveerd. Het wordt dus
uitkijken in 2014 en er voor zorgen dat we massaal aan de start komen van alle
nationale wedstrijden maar daar dan ook de omloop correct afwerken. Op te merken dat
TROL opnieuw ASUB heeft voorbijgestoken.
1.
2.
3.
4.
5.

Omega
K.O.L.
TROL
ASUB
Hamok

812
764
521
517
469

De volledige eindstand kan je terugvinden via de website van ABSO/BVOS.

Regelmatigheidscriterium ABSO/BVOS
Ook in het ABSO/BVOS Regelmatigheidscriterium behaalden we knappe resultaten.
Een eerste plaats was er voor Lotte W. (D12); Magalie G. (D14); Elke V. (D18); Miek
Fabré (DE); An K. (D21); Tibo G. (H12); Evert L. (H18); Jiri B. (HE); Tino N. (HB); Frans
VdM (H75) en Karl M. (H80).
Op de tweede plaats eindigden Hannah T. (D14); Federica M. (DE); Els S. (D40); Leen
W. (D50); Lea S. (D55); Tuur K. (H10); Liam T. (H12) en Stef T. (H40).
En dan op de derde plaats Kato B. (D10); Vendu D. (DE); Els P. (D50) en Bart VdM
(H50).
Proficiat aan alle laureaten maar ook aan alle andere die hun best gedaan hebben om zo
hoog mogelijk te eindigen in dit regelmatigheidscriterium. Wil je je eigen plaats bekijken
ga dan vlug naar de website van ABSO/BVOS.
Alvast aan allen veel succes voor 2014.

Flanders O-cup 2013
Ook hier is de eindstand gekend en opmerkelijk is het feit dat we voor de eerste keer in
de geschiedenis de eerste plaats behaalden in alle categorieën.
Eerste plaatsen voor Lotte W.; Tibo G.; Magalie G.; Wout K.; Elke V. en Evert L.
Een 2e plaats was er voor Hannah T. terwijl Kato K.; Liam T.; Lisa E.; Charlotte T. en
Arno K. op de 3e plaats eindigden.
Proficiat aan al onze jongeren voor de knappe resultaten. Volledige eindstand kan je
terugvinden op de website van de VVO ploegencommissie (via de VVO website en dan
naar “teams”).
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1 december

Sinterklaascross
Op zondag 1 december organiseert Omega de jaarlijkse Sinterklaascross in Leopoldsburg
waar we terug te gast zijn in het schooltje. Natuurlijk zouden we ook dit jaar weer graag
hebben dat de Sint en zijn helper ons persoonlijk een
bezoekje brengen en daarom hebben we hem een
briefje gestuurd. Tot nu toe hebben we nog geen
antwoord gekregen (is de postduif misschien verkeerd
gevlogen?) zodat we dus niet weten of hij nu wel of niet
zal
komen.
Aangezien de meeste van onze kindjes voor het grootste deel
van het jaar braaf zijn en af en toe eens komen deelnemen aan
een oriëntatiewedstrijdje gaan we er maar van uit dat hij zal
komen. Net zoals de vorige jaren gaan we hem nu ook weer
een lijst toesturen van wie er aanwezig zal zijn maar daarvoor
hebben we natuurlijk van jullie een berichtje nodig en dit ten
laatste op 17 november.

Mama's en papa's denk er dus aan om je kleine spruit(en) vooraf
in te schrijven; ten laatste op 17 november en dit door ofwel
een telefoontje naar Karine Dierckx (013/31.33.03) ofwel een
mail naar: sinterklaas@olomega.be met vermelding van naam,
voornaam, geslacht en geboortejaar. Op de Omegawebsite zullen
we de lijst van ingeschreven kindjes up to
date houden zodat er achteraf geen discussies
kunnen zijn over wel of niet ingeschrevenen.

Voorwaarden zijn wel dat tenminste één van de ouders lid is
van een Vlaamse oriëntatieclub, dat de kinderen moeten
geboren zijn in 2003 of later en dat de kinderen die dag
deelnemen aan de kinder-O of een klassieke omloop.
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Nieuwe leden
Na enkele maanden zonder nieuwe leden kunnen we in de zomerperiode er niet minder
dan 24 verwelkomen.
-

-

Lars en Sijn Geenen wonen in Heusden-Zolder en zo ook Stef Mangelschots. Zij
komen onze groep jongens pupillen versterken.
Ook Lode Gilis uit Holsbeek komt uit in deze categorie net zoals Merijn Achten uit
Lummen.
Jasper Teunen (ook al uit Heusden-Zolder) loopt dan weer bij de beloften.
Arnout en Martijn Roels zijn ook pupillen die uit Oud-Heverlee komen; zij brengen
mama Kirsten Hertveldt mee.
Kiara Nijst is het dochtertje van Tino en ook zij is nog pupil maar dan wel bij de
meisjes.
Lisa en Gitte Vandevenne horen ook thuis in deze laatste categorie. Zij komen uit
Lummen en brengen ook mama Els Schrijvers mee.
Ook Lotte en Annabelle Verhaegen uit Kessel-Lo horen thuis in de categorie
meisjes pupillen. Samen met mama Clara Cox vervoegen zij onze club.
Magalie Verstrepen komt uit Herentals en loopt bij de beloften.
Ook onze dames junioren krijgen een hele versterking met Sietske Broeckx, Kato
Dens, Saar Van Eygen en Annelien Van Gorp. Deze dametjes die meegegaan zijn
naar het ISF kampioenschap in Portugal waren zo onder de indruk van de
deskundigheid van de (Omega) begeleiders dat ze beslist hebben om zich via onze
club verder te vervolmaken in de oriëntatiesport.
Anja Vranckx is iets ouder en zal onze masters ladies versterken.
Ook onze heren senioren krijgen versterking en wel van Jasper (H21) en Jerry
(H45) Moreels. Zij komen uit Halen.
Tenslotte wordt ook onze Italiaanse kern wat versterkt met Andrea Bartelloni.
Ondanks het feit dat hij in Luxemburg woont, heeft hij toch voor onze club
gekozen.

Wij wensen hen allemaal van harte welkom te heten binnen onze club en hopen van hen
regelmatig te zien op trainingen en/of wedstrijden. Een aantal van hen hebben we zelfs
al op kampioenschappen mogen begroeten.

Internationale kalender 2014
Het verlof is voorbij en traditiegetrouw stellen we jullie reeds een aantal potentiële
wedstrijden voor volgend jaar voor. Natuurlijk is deze kalender nog verre van volledig
maar, zoals dit ook de vorige jaren het geval was, zijn de meeste kalenders nog niet
beschikbaar. Met deze lijst kan je reeds een keuze maken en ook op tijd inschrijven
want voor sommige van deze meerdaagse wedstrijden sluit de goedkoopste
inschrijvingstermijn reeds in de loop van de volgende maanden af.
Wil je inschrijven, stuur dan een mailtje naar wvankrunckelsven@skynet.be of bel me op
op nummer 03/322.47.64
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Inschr. Datum (2014)

2

Land

Plaats

Event

25-26 jan.

Portugal

Castelo de Vide

Norte Alentejano O-meet.

1 - 4 maart

Portugal

Gouveia

Portugal O-meeting

10/2/14

8 - 12 maart

Slovenië

Lipica

Lipica Open

8/2/14

17 - 19 april

Denemarken

Funen

Paskelob

18 - 21 april

Groot Brittanië

Swansea

JK festival

7 - 9 juni

België

Saint Hubert

3 daagse van België

27 - 29 juni

Italië

Veneto

Alpe Adria Cup

2 - 4 juli

Oostenrijk

Wipptal

O-festival

24/12/13

5 - 12 juli

Italië

Asiago

5 days of Italy

24/1/14

5 - 12 juli

Italië

Asiago

WOC

15 - 20 juli

Slovenië

Godovic

Cerkno cup

16 - 18 juli

Denemarken

Vesteroe

Laasoe 3 days

19 - 25 juli

Zweden

Kristianstad

O-ringen

31 jul - 3 aug

Slowakije

1 - 5 aug.

Slovenië

4 - 8 aug.

Groot Brittanië

4 - 9 aug.

Duitsland

Uslar

5 daagse Duitsland

5 - 10 aug.

Spanje

Cervera de Pisuerga

O 5-days

12 - 16 aug.

Tsjechië

Olomouc

WUOC tour

20 - 24 aug.

Hongarije

Matrafured

Hungaria Cup

29 - 31 aug.

Tsjechië

Nejdek

West Cup

3 - 6 okt.

België

Lommel

JEC

26 - 30 dec.

België
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Afsluiten

21/2/14

24/10/13

Slovak Karst cup
Gornji Grad

OO-Cup

21/2/14

Lakes 5 days
23/3/14

Sylvester
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