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Nieuwjaar / 2012              
Wensen van het bestuur 

Wij feliciteren...
  6 jan. – Menno Klunder 
  7 jan. – Timo Verbeek 
24 jan. – Wouter Foppen 
29 jan. – Jan Witsenboer 
  4 feb. – Frank Mensink 
  9 feb. – Patrick Kuijken 
19 feb. – Dorine de Vries 
19 feb. – Olav Johan Deelstra 
26 feb. – Hilbert Vlasveld 
  4 mrt – Niels Peter Foppen

Het bestuur wenst onze MINOR leden 
een gezond, gelukkig en bovenal een 
sportief oriënteringsjaar 2012 toe.

De oriënteringskalender biedt dit jaar 
vele wedstrijden met voldoende uitdag-
ing voor de beginnende als ervaren 
oriënteerder.Diverse sprints, middle en 
uiteraard long distance wedstrijden zul-
len ons uitdagen het beste beentje voor 
te zetten. 

Een belangrijk actiepunt uit het  
MINOR beleidsplan is het vergroten 
van de bekendheid met de oriënterings-
sport. Met de vernieuwde website heeft  
MINOR een eigentijds profiel gekregen 
dat een actueel beeld geeft van onze 
clubactiviteiten.. 

De huidige projecten om via de  
atletiekvereniging en scholen sportieve- 
lingen aan het oriënteren te krijgen, 

Vacatures
Heb je na het lezen van deze items ook 
zoiets van ‘IK wil ook wel een steentje 
bijdragen voor MINOR’, voor de volgen-
de vacatures zoeken wij nog belang-
stellenden:

• baanlegger(s), controleur(s): Voor 
deze functies zijn Peter Foppen en  
Peter Verbeek graag bereid om je op 
te leiden tot baanlegger/controleur,  
gebrek aan kennis mag dus geen be-
lemmering zijn om je op te geven. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden 
via minor@nolb.nl.

• vertegenwoordiger bij de technische 
commissie van de NOLB: Dit overleg 
is bedoeld om de technische aspecten 
van het wedstrijdoriënteren voor alle 
verenigingen op elkaar af te stemmen.  
 
Meer informatie kun je krijgen bij 
Hanneke Zuidema (voorzitter@olvmi-
nor.nl).

• penningmeester: Patrick Kuijken 
heeft te kennen gegeven te willen stop-
pen als penningmeester bij MINOR. Het 
be-stuur zoekt voor Patrick een opvolger.  
 
Meer informatie over deze vacature bij 
Patrick (penningmeester@olvminor.nl)  
of Hanneke Zuidema (voorzitter@
olvminor.nl).

hebben al nieuwe gezichten bij wed- 
strijden opgeleverd en krijgen een ver-
volg. 

In deze nieuwsbrief lees je dat de  
kennismaking met oriënteren ook via 
heel andere takken van sport plaats-
vindt. Mooie initiatieven waar een vaste 
groep enthousiaste leden zich vol over-
gave voor inzet en ons aller steun ver-
dient. 

We zitten op de goede weg, maar we 
hebben jou hierbij nodig!! In het item 
“vacatures” kun je lezen waarvoor wij 
nog personen zoeken. 

Tot slot melden we dat MINOR op  
vrijdagavond 30 maart 2012 haar jaar- 
lijkse ledenvergadering heeft. Noteer 
het in je agenda, we rekenen op je 
komst. 

Leden informatie
Jacob Haklander, orienteerder van 
het 1e uur, heeft helaas zijn lidmaat- 
schap opgezegd. Desondanks zal hij het 
oriënteren niet vergeten en ongetwijfeld 
regelmatig te zien zijn bij onze evene-
menten. Ook heeft Lucie Babel beslo-
ten onze vereniging te verlaten, veel 
succes met de andere hobby. Goed 
nieuws is dat Jan Witsenboer uit Epe 
zich als lid heeft aangemeld, welkom en 
heel veel OL-plezier toegewenst.

O-kalender
za. 28 januari – MWC2 
zo. 26 februari – NC2

Railsport Nederland biedt een goede 
en moderne regeling met actieve faci-
liteiten, primair gericht op beweging, 
ontspanning en welzijn van het perso-
neel van de bij Railsport aangesloten 
bedrijven (zoals N.S., ProRail, LRRE). 

Op een zondag in juli 2010 heeft de 
oplettende toeschouwer kunnen zien 
hoe Frank en Peter F. zich ontfermden 
over een groepje Railsporters. Deze 
sporters van Pro Rail hadden het snode 
plan opgevat om in Denemarken deel 
te nemen aan het Europees Kampioen- 

NK OL Railsporters, wie?

Adventure IQ race
In 2010 was ons SI-systeem voor het 
eerst ‘te gast’ bij de Adventure IQ race, 
zo ook in 2011. Op vrijdagavond 25  
november rond 21 uur stapte Dorine in 
de auto om af te reizen naar Nijverdal. 
 
Na een korte nachtrust stonden om 7 
uur de eerste deelnemers te trappelen 
voor deelname aan de Race. Dorine 
draaide met ons SI systeem mee in 
het secretariaat van André, het liep op  
rolletjes. Om 8 uur de start van het stille 
deel van de 8 uurs race, de deelnemers 
(34 teams totaal), waaronder twee  
MINOR leden in 2 teams (Menno  
Klunder en Cor Wilders), waren muisstil 
om alle laatste informatie in zich op te 
nemen. 

Om 9 uur startte de proloog en dit was 
het begin van de 8 uur. De deelnemers 
moesten 36 CP’s (Sport Idents) zien te 
vinden en te verdienen. Het team met 
de meeste CP’s en de beste tijd won. 

Onze leden zijn 8e en 9e geworden met 
een verschil van 1 CP en 2 minuten, 
Menno 8e en Cor dus 9e. 

Om 9 uur  konden de 1e deelnemers 
van de 4 uurs run (19 teams totaal)  
binnenkomen en ook dit gebeurde pre-
cies op tijd. Voor hun begon de wed-
strijd om 11 uur. 

Na de prijsuitreiking kon men genieten 
van een heerlijke spaghetti/macaroni 
maaltijd. Om 20.30 uur was iedereen 
weer verdwenen en was alles weer in de 
auto geladen. Al met al een geslaagde 
dag en we hebben ons SI systeem weer 
nuttig kunnen verhuren. 

Evt. extra informatie is te vinden op 
www.survivalrace.nl. In 2012, op 24  
november is vermoedelijk het NK 
en zullen we weer van de partij zijn.  
Namens MINOR, Dorine bedankt voor 
je inzet en expertise.

schap oriënteren voor Railmedewerk-
ers. Aangezien ze van toeten noch 
blazen wisten (inzake OL), was deze 
training waardevol én nodig. Na de af-
sluitende waarschuwing ‘wees niet ver-
baasd als jullie laatste worden’, vertrok 
de groep naar Denemarken. Laatste 
werden ze niet, ze versloegen de Bel-
gen (mp). 

Nadat ze dit jaar meededen aan het 
Belgisch Kampioenschap, trokken de 
mannen de stoute schoenen aan en 
zeiden dat zij het Nederlands Kam- 

SI-kunde
Afgelopen maand deed Dorine een 
oproep ‘wie o wie, wil ook de kennis  
eigen maken van ons SI-systeem’. 

Tot nu toe is alleen Dorine onze  
specialist en dat is natuurlijk veel te 
weinig want … wat als ze ziek is, met 
vakantie wil of ‘gewoon’ ook eens aan 
een MINOR wedstrijd wil deelnemen. 

Vandaar dat er een cursus gestart is 
om meer mensen te leren omgaan 
met SI. Op dit moment zijn Frank, 
Hanneke en Niels-Peter in training en 
zullen zij regelmatig tijdens wedstrijd- 
en het secretariaat gaan ‘bemannen’  
om zo praktijkkennis op te doen.  
 
Fijn dat MINOR ook op deze manier op 
ze mag rekenen, super !

2-daagse van NW-
Veluwe
In de vorige nieuwsbrief hebben wij 
gevraagd om de enquêtevragen te 
beantwoorden. Een aantal heeft hierop 
gereageerd, waarop onze hartelijke 
dank. 

Wij zullen jullie punten meenemen bij 
de organisatie van een volgend evene-
ment, WANT deze komt eraan! Het laat-
ste weekend van oktober 2013 gaan we 
weer een 2-daagse neerzetten in het 
Zandenbos en op het Beekhuizerzand. 

Schrijf het alvast in de agenda, zodat je 
er zeker bij zult zijn, als deelnemer en/
of helpende hand.

pioenschappen Railsporters zouden  
organiseren … en daar komt MINOR 
om de hoek kijken. 

Onze hulp is ingeroepen, want voor de 
organisatie van een dergelijk evenement 
is wel iets meer nodig dan bravoure.  

Op zondag 7 oktober 2012 gaat 
het kampioenschap plaatsvinden te 
Beekhuizerzand/Koeweg, met AV  
Athlos als accommodatie. De gesprek-
ken over hoe het evenement vorm wordt 
gegeven zijn in volle gang, we houden 
jullie hiervan uiteraard op de hoogte.


