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ARTIKEL I. WOORDJE VAN HET SECRETARIAAT
Druk druk op de bureau van VVO. We staan aan de vooravond van de JEC. Tegen dat jullie
deze bijlage lezen, is de JEC misschien al voorbij. Hopelijk kijk je dan met een goed gevoel
terug, als je erbij geweest bent.
Er zijn ook heel wat belangrijke wedstrijden gepasseerd de voorbije weken.
Een fijne City-O in Leuven met 256 deelnemers, het Belgisch kampioenschap Aflossing op de
Baraque Friture met 362 deelnemers en mooie resultaten voor verschillende VVO-clubs!!
Proficiat !! En daarnaast het Belgisch kampioenschap Lang in Chiny met 386 deelnemers.
Ook daar verschillende podiumplaatsen voor Omega, Kol, Hamok en Trol. Proficiat!!
In september heb je ook kunnen deelnemen aan verschillende fiets-oriëntaties. We zagen
dat het aantal deelnemers goed zit.
In oktober staat ook onze Bijzonder Algemene Vergadering op het programma. Onder
andere voorstellen voor wijzigingen van reglementen staan op de agenda. Elk jaar worden er
kleine details bijgewerkt om het zo aangenaam mogelijk te maken voor jullie, lopers. De
resultaten van deze vergadering zal je in de maand oktober kunnen zien.

3

VVO Bijlage oktober 2014
Wat staat er de volgende weken op het programma:
wo, 01/10/2014
vr, 03/10/2014
za, 04/10/2014
zo, 05/10/2014
za, 11/10/2014
zo, 12/10/2014
vr, 17/10/2014
zo, 19/10/2014
vr, 24/10/2014
zo, 26/10/2014
vr, 31/10/2014
zo, 02/11/2014
za, 08/11/2014
di, 11/11/2014
wo, 12/11/2014

SVS Hulsen-Balen
JEC City-O Lommel
JEC Long De Weyervlakte
JEC Aflossing De Sahara
BK MTB-O Kempense Heuvelrug
BK Clubaflossing Dilsenerbos
MIL Melberg-Zillebos
BK MD Grobbendonk
Avondaflossing Galbergen
Herfstwisselbeker - Ploegenwedstrijd De Bosbergen
Wisselbeker Oriëntatielopen Kamp Beverlo
NMBS Horensberg
Masters of oriëntering Winnerheide
Zilvermeer
SVS Hofstade

ARTIKEL II. WOORDJE VAN DE

PLOEGENCOMMISSIE
Voorbije activiteiten

Op het BK Lang van zondag 14 september in Chiny werd de selectie gelopen voor deelname
aan de JEC. Claudia Rooman, Elke Verdeyen en Wouter Hus wisten zich te selecteren. Evert
kon niet deelnemen aan de selectie, maar werd door de ABSO/BVOS-ploegencommissie
opgevist. Omwille van de oogblessure heeft Elke beslist om geen internationale wedstrijden
meer te lopen. We wensen haar veel succes in alles wat de toekomst haar nog te bieden
heeft.
Wat komen gaat
Van vrijdag 3 tot zondag 5 oktober vindt in Lommel de JEC plaats. Linda zal onze
geselecteerde junioren begeleiden. Victor Mellebeek en Martijn Hus, die niet geselecteerd
waren, krijgen de kans om na de JEC-lopers deel te nemen aan de JEC-omloop H-18.
Op zondagnamiddag 19 oktober wordt in Grobbendonk het BK Middel gelopen. Na de
prijsuitreiking zal het programma voor 2015 voor beloften, junioren en seniors worden
voorgesteld. Geïnteresseerde atleten worden verwacht aanwezig te zijn. Heb je na deze dag
interesse om tot 1 van de kernen te behoren, meld je je vóór 1 december aan via
nancy.teunckens@orientatie.org.
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Ik wil iedereen warm maken om op zondag 26 oktober af te zakken naar de Bosbergen te
Herentals. Op die dag vindt daar de wedstrijd tvv de ploegen, en tevens de
Herfstwisselbeker, plaats.
In oktober wordt er voor de seniors een stage georganiseerd naar het niet-onafhankelijke
Schotland waar in 2015 de WOC zal gelopen worden. Tomas, Yannick en Frank zullen
hieraan deelnemen.
En dan is er als afsluiter van het jaar de traditionele Allerheiligenstage die doorgaat op de
Hoge Rielen in Kasterlee. Jammer genoeg moeten we enkele atleten teleurstellen die niet
meekunnen. 70 kinderen is het maximum om het praktisch haalbaar te houden.

Tot volgende maand.
Nancy

ARTIKEL III.

BIJSCHOLINGEN

Ondertussen heeft de bijscholingsdag ook meer vorm
gekregen. De onderwerpen zijn bepaald en zo goed
als alle lesgevers zijn ingevuld.

van…tot…

Omschrijving

10u - 12u30

Helga voor beginners

9u - 12u30

OCAD voor beginners

12u30 - 13u

PAUZE

13u - 14u

Drukken van kaarten

13u - 15u

Helga voor gevorderden

13u - 16u

OCAD voor gevorderden

13u - 15u

Baanlegging

We proberen de verschillende technische aspecten van het organiseren van een
oriëntatiewedstrijd aan bod te laten komen op 1 dag.

Wil je graag deelnemen aan een sessie? Je kan nu alvast inschrijven voor de
bijscholing door een email te sturen naar info@orientatie.org.

5

VVO Bijlage oktober 2014
Op 16 oktober organiseert VVO in
samenwerking met de
wandelfederatie en de taekwando
een administratieve bijscholing in
het Officenter in Aartselaar met als
onderwerp Praktisch Boekhouden

voor een sportclub.

Deze sessie bestaat uit een theoretisch luik en een praktisch gedeelte. In het eerste deel
komen de wettelijke verplichtingen van een kleine vzw op boekhoudkundig vlak aan bod, in
het tweede deel wordt gewerkt met het boekhoudprogramma. In deze interactieve sessie
leer je eenvoudig hoe je de boekhouding van je sportclub kunt bijhouden.





Heb je interesse om deel te nemen? Stuur een email naar info@orientatie.org.
De bijscholing is gratis voor al de leden van VVO
Locatie: Antwerpsesteenweg 124, Aartselaar
Hoe laat: 19u30 tot 22u30u

ARTIKEL IV.

WINTERCRITERIUM
Het Wintercriterium start op de eerste
zondag van oktober en eindigt op de laatste
zondag van februari. Enkel de regionale
wedstrijden ingericht tijdens weekends of
wettelijke feestdagen komen in aanmerking
voor het algemene klassement.

Categorieën:
Iedere deelnemer loopt de omloop van zijn
leeftijdscategorie bepaald in art. 4.6.1.. vanaf H/D18 mag voor een lagere omloop gekozen
worden.
Klassement
Het klassement wordt opgemaakt volgens het “Schots systeem”: de punten worden
berekend door de winnaarstijd te delen door de looptijd, en dit quotiënt te vermenigvuldigen
met 1000. Afronding gebeurt naar boven. De winnaar behaalt dus 1000 punten.
Diegenen die een langere omloop lopen worden wel in hun eigen leeftijdscategorie
geklasseerd. Diegenen die een kortere omloop kiezen bekomen 300 punten, wat
overeenkomt met driemaal de winnaartijd. Gedeclasseerde en opgevers krijgen 0 punten.
Deelnemers in bijzondere omlopen (“speciallekes”) krijgen 300 punten. Deelnemers aan de
Oro-Hydro omlopen tijdens de Herfstwisselbeker krijgen normale punten; deelnemers die
deze omlopen op een IOF-kaart lopen krijgen 300 punten.
Een algemeen klassement wordt opgemaakt door optelling van de beste resultaten in
maximaal drie vierde van de ingerichte wedstrijden, afgerond naar boven.

Het wintercriterium zal dus starten op de Ploegenwedstrijd op 26 oktober, vermits de
weekends ervoor ingevuld zijn door respectievelijk de JEC, BK Clubaflossing en BK Middel.
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ARTIKEL V. AVONDCRITERIUM
Het Avondcriterium gaat van start einde oktober met een aflossing en eindigt met het
Vlaams Individueel Avondkampioenschap begin maart. Er wordt een maximum van 12
wedstrijden ingericht.
Puntensysteem:
Elke winnaar van een omloop bekomt 1000 punten en de overigen bekomen punten volgens
het “Schots-systeem” (zie art. 6.9.3.). Ook elke winnaar van een leeftijdscategorie krijgt
1000 punten en de anderen bekomen punten volgens het “Schots-systeem”. Voor elke loper
worden beide punten samengesteld met een maximum van 2000 punten per wedstrijd.
Diegenen die een kleinere omloop lopen dan voorzien voor hun leeftijdscategorie bekomen
600 punten (2x 300 punten). Diegene die op omloop 3 niet alleen lopen, worden wel
geklasseerd maar krijgen geen punten voor het
criterium. Gedeclasseerde en opgevers krijgen 0
punten.
Klassement:
Er wordt een eindklassement opgemaakt per omloop
door optelling van de beste resultaten van drie vierde
van het aantal ingerichte wedstrijden, eventueel
afgerond naar boven. Inrichters van wedstrijden
kunnen niet genieten van enige gunstmaatregel voor
het klassement.
Dit jaar zal het avondcriterium starten op 24 oktober in Mol.

ARTIKEL VI.

UITNODIGINGEN

Organiserende club:
Start

Uitnodiging
wedstrijd:
Datum:
Kaart
Schaal

Ploegenwedstrijd-Herfstwisselbeker

Baanlegger

Roger Vanaken

Bijeenkomst
Info CC

Zaal Nieuwland, Nederrij 100, 2200
Herentals

Wegwijzers

vanaf einde ring Herentals Noord (R15)

Reglementen en
parcours

Zie wedstrijdreglement 6.8.

10u00 – 11u00:
11u10 – 11u30:
Hydro omlopen
11u30 – 12u00:
10u00 – 12u00:

start oro-Hydro ploegen
start individuele Orostart IOF-omlopen
start omloop 7

Inschrijving

Inschrijving aantal ploegen: 1 week voor
de wedstrijd.
De starttijden van de ploegen worden 4
dagen vooraf bekend gemaakt.
De clubs zullen de lijst met de
ploegsamenstelling ten laatste de dag van
de wedstrijd om 09u30 aan het
wedstrijdsecretariaat bezorgen. De
ploegen worden gelijkmatig gespreid over
de starttabel. Ploegen van dezelfde club
mogen niet na elkaar geplaatst worden.

Extra informatie

Oro-hydro kaarten voor omloop 1 tot 6
Een ploeg van 6 atleten van dezelfde club
Puntentelling volgens Schots systeem

Zondag 26 oktober 2014
De Bosbergen Herentals
1/10.000
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Kempische
Orientatielopers VZW
Uitnodiging wedstrijd:
Datum:
Kaart/carte/Karte / Schaal

MILITAIRE REGELMATIGHEID
Wisselbeker Kamp BEVERLO
31 oktober 2014
MASY 1/10.000 en 1/7500 ( omlopen
5,6 en 7)

Baanlegger

Francis Haex

Bijeenkomst/rendezvous/Treffpunkt
Info CC

Zaal “ ONS HUIS” Muntstraat, 10
WAUBERG - PEER

Wegwijzers

Vanaf N719, Helchteren - Meeuwen

Reglementen en parcours/
Règlement et parcours/
Regeln und Laufklassen

6 IOF omlopen
Emit-systeem is van toepassing
DEELNAMEPRIJS : 5 € en 3 €

Start/départ/start

Tussen 09.00 hr – 12.00 hr
Ter plaatse inschrijven = pas starten
van 11.30

Inschrijving/inscription/Meld
ung

Via KAMPBEVERLO-WISSELBEKERORIENTATIELOPEN@mil.be
INSCHRIJVEN VOOR 27 oktober
2014 . Info : 011/39.53.30
Cafetaria, kleedkamers en douches ter
beschikking
Parking CC : aansluitend
Transport met bussen naar start en
aankomst
Reglement Wisselbeker :
De wisselbeker wordt
uitgereikt aan de club met de
beste tijd, die bekomen wordt
door optelling van de tijden van
telkens de best geklasseerde
loper van de club in de omlopen
1, 2 en 3.
Om in aanmerking te
komen voor de wisselbeker moet
de club deelnemen aan de
volgende omlopen: 1: H21 en H35
; 2: H -20, H40 ; 3: H45, D21, D35
Er mag gelopen worden
in een lagere leeftijdscategorie.

Extra informatie :
AANDACHT !!!!
Aan de inschrijvingen zal u
een richttijd gegeven
worden om te starten. Deze
zal op uw backup label
worden genoteerd. Deze
richttijd dient enkel om voor
uzelf de lange wachttijden
aan de start te vermijden.
Het is dus NIET uw
effectieve starttijd. In de
aanschuivende rij kan u dan
volgens uw starttijd uw
plaats innemen.
Het starten om de minuut
trachten wij hierdoor te
vermijden.

WWW.Kempen-ol.be
Info@kempen-ol.be
Uitnodiging wedstrijd:

Vlaams kampioenschap LANGE
AFSTAND

Datum:
Kaart/carte/Karte
Schaal

16 – 11 - 2014
Helchterenbos. Voorjaar 2014.
1/10.000 en 1/7500

Baanlegger/traceur
Event advisor
Bijeenkomst/rendez-vous
Info CC

Julien Linten
Johan Claes
Zaal “ DE UITKIJKTOREN” ,
Fonteintjesstraat, 30 te Koersel.

Wegwijzers/balisage

Vanaf rondpunt Te Koersel. Volg
pijlen ’t Fonteintje.
Omlopen volgens leeftijdcategorie.
Zie VVO sportreglement Par 6.2

Reglementen en parcours/
Règlement et parcours/
Regeln und Laufklassen
Start/départ/start

Inschrijving/inscription

Extra informatie

CC > Start :1100 m; finish > CC :
50 m
Startlijst, Liste de départ, en
resultaten via
www.helga-o.com
Start vanaf 10.00 hr
Via club ( ol-co) aan
lucheuninckx@skynet.be
>H/D-18 : 5 € ; <H/D-20 : 3 € ;
Huur ecard : 1 € of 2 € ;
Daginschrijving : 6 € en 4 €
Entry foreign clubs :
www.orienteeringonline.com
Voor/.before/avant 04-11-2014
Betalen via :
KOL vzw , Slagveld 68 A , 3945
Oostham
BE85 8600 0916 8906
Cafetaria.
Parking > CC: 100 m
Er worden 2 omlopen (SD en LD)
voorzien om ter plaatse in te
schrijven.
KINDER-O in speeltuin !!
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7 december
Sinterklaascross

Op zondag 7 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 mailtje
gestuurd want ook de Sint volgt de technische evolutie op de voet. Tot nu toe
hebben we nog geen antwoord gekregen (mogelijks heeft een van de Pieten op
de PC van de Sint spelletjes gespeeld en zijn er vier russen binnengekropen).

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 21 november.

Mama's en papa's denk er dus aan om je kleine spruit(en) vooraf in te schrijven; ten laatste op 21
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 2004 of
later en dat de kinderen die dag deelnemen aan de kinder-O of een
klassieke omloop.
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ARTIKEL VII.

KALENDER

Voor de meest recente update van de kalender en de gegevens van de wedstrijden kijk je op www.orientatie.org

wo, 01/10/2014

vr, 03/10/2014

Regionale Oriëntatieloop

SVS, KOL

Evenement centrum adres

Ossenberg 100, 2490 Balen

Sign post info

vanaf de baan Mol-Meerhout (N110)

Beschrijving

VVO-leden moeten inschrijven bij Jos
Houben vóór zondagavond 28 september 2014.

Internationale Oriëntatieloop

JEC City-O Lommel

Organiserende club
Evenement centrum adres
Sign post info
Beschrijving

za, 04/10/2014

zo, 05/10/2014

SVS Hulsen-Balen

Organiserende club

Hamok
Lommel
vanaf kruispunt Ringlaan N71 en N769
www.jec2014.be Start JEC-competitie: 17:3018:30 Start Spectatorraces: 19:00-20:00
(spectators brengen best een hoofdlamp mee)

Internationale Oriëntatieloop

JEC Long De Weyervlakte

Organiserende club

Omega

Evenement centrum adres
Sign post info

Hechtel-Eksel
vanaf de baan Hechtel-Leopoldsburg in Hechtel
N73

Beschrijving

www.jec2014.be

Internationale Oriëntatieloop

JEC Aflossing De Sahara

Organiserende club

KOL

Evenement centrum adres

Lommel

Sign post info

za, 11/10/2014

Beschrijving

www.jec2014.be Afstanden spectators: 9km;
8km; 7km; 5,5km; 4km; 3km; 3km

BK MTB-O

BK MTB-O Kempense Heuvelrug

Organiserende club

Trol

Evenement centrum adres

Kattenhagenstraat, 2460 Kasterlee
vanaf rotonde N123 / N134 ten ZW van
Lichtaart
Inschrijvingen via de clubs aan Wim
Vervoort (De Dalen 27, 2275 Wechelderzande)

Sign post info
Beschrijving
zo, 12/10/2014

BK Oriëntatieloop Aflossing
Organiserende club
Evenement centrum adres
Sign post info

BK Clubaflossing Dilsenerbos
Omega
Boslaan 82, 3650 Dilsen-Stokkem
Langs de N75 Genk-Dilsen, op de rand van het
kempisch Plateau
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vr, 17/10/2014

Beschrijving

Daginschrijvingen: LD 7km, SD 4km, LE 7km en
SE 4km Inschrijven voor 5/10/2014 het aantal
ploegen / nombre d’equipes en voor 11/10 op
de middag (= 12u00) de exacte
ploegensamenstelling

Militaire Oriëntatieloop

MIL Melberg-Zillebos

Organiserende club
Evenement centrum adres
Sign post info
Beschrijving

zo, 19/10/2014

vr, 24/10/2014

Militair
Oud Termienstraat 8,3600 Genk
Vanaf de Westering N76
In het kader van Memorial Jacky Sallaerts is er 1
omloop Oro-Hydro (6km) Emitsysteem is van
toepassing Deelnameprijs burgers = 4 euro

BK Oriëntatieloop

BK MD Grobbendonk

Organiserende club

Trol

Evenement centrum adres
Sign post info

Koolaardestraat, 2280 Grobbendonk
vanaf uitrit 20 Herentals West van de E313
Antwerpen – Hasselt

Beschrijving

Inschrijvingen via de clubs aan Danny Marinus

Regionale Nacht Oriëntatieloop Aflossing

Avondaflossing Galbergen

Organiserende club
Evenement centrum adres
Sign post info

Hamok
MolBelgië

Beschrijving
zo, 26/10/2014

Regionale Oriëntatieloop

Herfstwisselbeker - Ploegenwedstrijd De
Bosbergen

Organiserende club

VVO Ploegen

Evenement centrum adres

Nederrij 100, 2200 Herentals

Sign post info

vanaf einde ring Herentals Noord (R15)

Beschrijving
vr, 31/10/2014

zo, 02/11/2014

Militaire Oriëntatieloop

Wisselbeker Oriëntatielopen Kamp Beverlo

Organiserende club

Militair

Evenement centrum adres

Muntstraat 10, Peer

Sign post info

vanaf N719 Baan HELCHTEREN-MEEUWEN

Beschrijving

Burgers inschrijven via de club of via
mail KAMPBEVERLO-WISSELBEKERORIENTATIELOPEN@mil.be Militairen: via de
eenheid of e-news Er wordt een initiatieomloop
(omloop 7) voorzien van ca. 5500m.

Regionale Oriëntatieloop

NMBS Horensberg

Organiserende club

Borasca

Evenement centrum adres

Kerkplein 3, 3665 As
vanaf kruispunt Bevrijdingslaan, Kerkstraat,
Kerkhofstraat

Sign post info
Beschrijving
za, 08/11/2014

Regionale Oriëntatieloop

Masters of oriëntering Winnerheide

Organiserende club

Hamok

Evenement centrum adres

Eksel

Sign post info
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Beschrijving
di, 11/11/2014

wo, 12/11/2014

Regionale Oriëntatieloop

Zilvermeer

Organiserende club

KOL

Evenement centrum adres

Mol

SVS Oriëntatieloop

SVS Hofstade

Organiserende club

Omega

Evenement centrum adres

Hofstade

Sign post info
Beschrijving

Volg de verschillende clubs en VVO op facebook.
Wie heeft er een facebookpagina?
Trol = Trol
Kol = Kempische Oriëntatielopers
Hamok = Hamok
Omega = OL-Omega
EPOS = Epos orienteering
VVO Ploegen = VVO-Ploegencommissie
VVO = Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten

Crelan Leopoldsburg
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