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Wij feliciteren...
5 mrt - Renée Temmen 
31 mrt  - Sylvia Verbeek 
5 apr - Hanneke Zuidema 
24 apr - Peter Foppen 
28 apr  - Hermine Benschop-Durieux 
1 mei - Simon Nijenhuis 
9 mei - Lizeke Vlasveld 
15 mei - Geert Braaksma 
31 mei - Harry van Lierop

Op vrijdagavond 30 maart vond onze 
jaarlijkse ledenvergadering plaats. Be-
halve het bestuur waren 10 (ex)leden 
bijeengekomen. Het was een gezel-
lige vergadering waarin niet alleen de 
‘normale’ algemene en financiële za-
ken besproken zijn. Ook zaken zoals: 
NOLB-beleidsplan en NOLB-communi-
catieplan (wordt vervolgd), een aantal 
wellicht oriënteringtechnisch interes-
sante gebieden (gaan we verder onder-
zoeken) en de verhuur mogelijkheden 
van ons SI-systeem kwamen aan de 
orde. De Beker van Verdienste 2011 is 
niet uitgereikt, wellicht volgend jaar.

Vacatures
De vorige nieuwbrief hebben we een 
oproep gedaan. Er zijn een aantal  
vactures ingevuld;

• Peter Foppen is onze vertegenwoordi-
ger bij de technische commissie NOLB.

• Frank Mensink gaat zich bekwamen 
als baanlegger. Zijn 1e wedstrijd zal 
tijdens de NaJaarCyclus te Ruigeveld 
zijn.

Blijft nog open:

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. Geïn-
teresseerden kunnen zich melden via 
minor@nolb.nl.

Penningmeester

Patrick Kuijken is gestopt als penning-
meester bij MINOR. Het bestuur zoekt 
voor Patrick een opvolger, tot die tijd zal 
hij nog alleen de financiële taak op zich 
nemen. Geïnteresseerden wordt daar-
om dringend gevraagd contact op te 
nemen met Hanneke Zuidema (voorzit-
ter@olvminor.nl).

Leden informatie
Wij zijn enorm blij dat onze jeugdleden 
in aantal toeneemt. Onze nieuwste 
aanwinsten zijn; Gerber Loman,  Renée 
Temmen en Geert Braaksma. Dit maakt 
dat MINOR nu 40-leden heeft. Welkom 
en heel veel plezier toegewenst.

Op zondag 7 oktober 2012 gaat 
het kampioenschap plaatsvinden te 
Beekhuizerzand/Koeweg, met AV  
Athlos als accommodatie. Het zal een 
dag worden vol ‘toeters en bellen’, start- 
en finishboog, tenten, vlaggen etc. echt 
wel even anders dan onze ‘kale’ wed-
strijden. ’s Morgens zullen wij een clinic 
geven en ’s middags de wedstrijd. De 

NK OL Railsporters

Adventure race
Was Dorine in november nog bij de 
Adventure IQ race aanwezig, zo stond 
ze op 27 december ‘geboekt’ door  
OutSport. Bij OUT!-sportevenementen 
kun je alleen of met z’n tweeën deel- 
nemen. Je gaat de natuur in met kaart of 
GPS en bepaalt zelf de (snelste) route. 
Ook bepaal je zelf welke sport(en) je 

doet, 1 of meerdere. De keuze kan bijv. 
zijn: hardlopen, mountainbiken, step-
pen, kanoën, klimmen, schieten; leuke  
dingen dus. Zie www.outsport.nl

banen (moeilijkheidsgraad) passen we 
aan op het niveau van de deelnemers 
(voornamelijk geheel onervaren), de 
lange route zal iets meer eisen van de 
deelnemer. Voor de kinderen is er een 
speurtocht. Heb je zin om te helpen die 
dag (clinic/bardienst), meld je dan aan 
via minor@nolb.nl.

SI-kunde
In januari hebben een aantal MINOR 
leden een SI cursus gevolgd bij Do-
rine. Afgelopen NC2 had Hanneke de 
primeur en stond zij haar ‘mannetje’ in 
het secretariaat. Voor de zekerheid (je 
weet maar nooit wat er kan gebeuren) 
waren Willeke en Herman Mooij pa-
raat om haar bij te staan. Nu is het zaak 
om de opgedane kennis bij te houden.  

Onze volgende wedstrijd is de dubbel-
sprint op zondag 17 juni, we zijn be-
nieuwd voor wie het dan ‘de primeur’ is.

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ 
Omdat onze sport een steeds ver-
dere vergrijzing kent, is het belan-
grijk de jeugd te bereiken. Dit is geen 
eenvoudige opgave; onze sport vindt 
plaats op lastig bereikbare plaatsen 
(als je geen rijbewijs/auto hebt) en dan 
ook nog eens door het hele land (geen 
clubgebouw), wat te doen? Gekozen is 
om onze sport te introduceren bij een 
aanverwante sport, nl. atletiek. Frank 
Mensink heeft een groep atleten de 
beginselen van onze sport geleerd. Na 
vele trainingen en zelfs ook wedstrijden 
bleef er een klein groepje over. Dit initi-
atief is voor de NOLB genoeg reden ge-
weest om € 350,= subsidie te verlenen. 
Helemaal leuk is dat een aantal ook lid 
zijn geworden van MINOR, eindelijk 
gaat de gemiddelde leeftijd in onze club 
omlaag. Uiteraard gaan we door met dit 
soort projecten, het is de moeite waard.

Subsidie

Ontdek – leer – ervaar – geniet; de 
kernwoorden van het evenement welke 
van 22-24 juni a.s. plaatsvindt in mid-
den Duitsland (Rothaargebirge). Je weg 
vinden met kaart en kompas, in (on) ge-
mengde teams van 2 personen, (hard)
lopend, fietsend en kanoënd met leuke 
activiteiten onderweg. Onze eigen Cor 
Wilders hoort bij de organisatie van dit 
gebeuren.

Auenland Adventure Race
Er zijn 3 categorieën; van beginner tot 
zeer ervaren. De race kenmerkt zich 
door de grote variatie in oriëntatievor-
men en de aandacht voor het sociale 
contact. Als oriëntatievormen worden 
naast veel verschillende kaarten ook 
luchtfoto’s, kompasdoorsteken, strip-
penroutes, blind lines etc. gebruikt. 
Meer info op de Nederlandstalige site: 
www.auenlandadventurerace.de


