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VERSLAG CONFERENTIE 
van de CLUBS ABSO/BVOS 

                                                    Donderdag 20/02/2014 
  Officenter te Hasselt 
                                28 februari 2014 

 
Aanwezig: FRSO: Chalon Christian Altaïr CO 
  Bastin Hubert ARDOC 
  Hofmans Jacques ASUB 
  Steenssens Rene Balise 10 
  Hermans Aline C.O.Liège 
  Lemasson Claude C.O. Pégase 
  Schwall Marcel OLVE 
 VVO: Nijsten Noël Borasca 
  Timmers Ronny Hamok 
  Heuninckx Luc K.O.L. 
  Aerts Rudi Omega 
  Grauls Jacques Omega 
  Vervoort Karl TROL 
 Ploegencommissie: Hofmans Jacques (voorzitter) 
 Technische Commissie: Debehogne Jean-Noël (secretaris) 
 Tuchtcommissie: Dujardin Claudy 
 Raad van Bestuur: Van Bruggen Mark (voorzitter) 
  Chalon Christian (penningmeester) 
  Van Krunckelsven Walter (secretaris-generaal) 
 

 
1. Controle van de stemgerechtigden en noteren van de aanwezigheden 
 FRSO: CLO Chiny volmacht aan ASUB en NSV Amel aan ARDOC � 9 clubs zijn aanwezig/vertegenwoordigd. 
  Afwezige clubs: CO Condruzien, COMB, Hermathenae en HOC  
 
 VVO: 5 clubs aanwezig/vertegenwoordigd met stemgewicht Borasca (1); Hamok (5); K.O.L. (6); Omega (8), 

TROL (4). 
  Afwezige clubs: EPOS 
  
 

2. Goedkeuring dagorde 
Dagorde goedgekeurd. 

  
 

3. Openingsrede van de voorzitter  
Zie appendix 3.  
 
 
 

4. Verslag van de secretaris-generaal  
 Zie appendix 4.  
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5. Verslag van de penningmeester 

Alhoewel de Conferentie van de Clubs geen financiële verantwoordelijkheid heeft (deze ligt bij de Algemene 
Vergadering); houdt de Raad van Bestuur er aan om de clubafgevaardigden te informeren.  
 
De penningmeester stelt dat de boekhouding van de federatie relatief eenvoudig is aangezien het aantal 
verrichtingen eerder beperkt is. Een overzicht wordt gepresenteerd en de nodige toelichtingen worden gegeven 
rond de realisaties 2013 en het voorstel voor het budget 2014. Zie appendix 5.  

 
 
6. Verslag van de Ploegencommissie 

Jacques Hofmans (voorzitter van deze commissie) presenteert het verslag van de Ploegencommissie. Zie 
appendix 6. 
 

  
7. Verslag van de Technische Commissie (TC) 

Dit verslag wordt gepresenteerd door Jean-Noël Debehogne (secretaris). Zie appendix 7. 
 
 

8. Verslag van de Disciplinaire Commissie 
Claudy Dujardin gaf een bondig overzicht van de werking van de diverse tuchtcommissies. Zie appendix 8. 

 
 

9. Voorstellen wijzigingen aan Administratief Reglement 
Er werden geen voorstellen tot wijziging ingediend.  
  
 

10. Voorstellen wijzigingen aan Sportreglement 
 De originele voorstellen zijn terug te vinden in de appendices. Indien er aanpassingen tijdens de vergadering 

voorgesteld werden zijn deze hier in de tekst vermeld. Het stemresultaat wordt steeds gegeven in de volgorde 
zoals er gestemd is d.w.z. onthoudingen / voor / tegen. Op te merken dat er een meerderheid moet zijn in beide 
liga’s om een voorstel te aanvaarden. Tenzij anders vermeld zijn de wijzigingen onmiddellijk van kracht. 

 
 
10.1 Samenstelling van de ploegen voor de Clubaflossing (VVO) 

  
De vergadering is akkoord dat de huidige regels om een geldige ploeg samen te stellen vooral bij de 
kleinere clubs een belemmering is om ploegen aan de start te krijgen en zelfs bij de grotere clubs is 
dit een rem op het aantal ploegen dat kan ingeschreven worden. Met het voorstel zou hier aan 
tegemoet gekomen worden. Teneinde toch een minimale mix te krijgen wordt voorgesteld om aan het 
voorstel een extra voorwaarde toe te voegen namelijk minimaal 2 dames in elke ploeg. 

  
 Stemming: FRSO: 0 / 8 / 1 
  VVO: 0 / 19 / 5 
  � voorstel aanvaard 
 
  
10.2 Leeftijdscategorieën (VVO) 
  
 Stemming: FRSO: 0 / 9 / 0 
  VVO: 0 / 24 / 0 
  � voorstel aanvaard 
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10.3 Gebruik GPS (VVO en TC) 
  
 Twee tegengestelde voorstellen lagen op tafel ter stemming. Na een uitgebriede discussie met voor- 

en nadelen werd overgegaan tot een stemming. 
 
  Voorstel VVO: 
  Stemming: FRSO: 0 / 0 / 9 
  VVO: 9 / 4 / 11 
  � voorstel niet aanvaard 

 
 Voorstel TC: 
  Stemming: FRSO: 2 / 7 / 0 
  VVO: 9 / 15 / 0 
  � voorstel aanvaard 
 
 
10.4 BK Sprint (RvB) 
 
 Dit voorstel werd niet op voorhand ingediend. Aangezien het enkel gaat om de rechtzetting van een 

onvolledige implementatie in het reglement van een voorstel dat vorig jaar werd goedgekeurd, is er 
unanimiteit om voorstel te behandelen.  

 
 Stemming: FRSO: 0 / 9 / 0 
  VVO: 0 / 24 / 0 
  � voorstel aanvaard 
 
 
 
10.5 BK Lang en midden (RvB) 
 
 Dit voorstel werd niet op voorhand ingediend. Aangezien het enkel gaat om de rechtzetting van een 

onvolledige implementatie in het reglement van een voorstel dat vorig jaar werd goedgekeurd, is er 
unanimiteit om voorstel te behandelen.  

 
 Stemming: FRSO: 0 / 9 / 0 
  VVO: 0 / 24 / 0 
  � voorstel aanvaard 
 
 
 

11. Nationale wedstrijdkalender (zie appendix 11) 
2014: aanvulling op appendix: het BK fiets-O zal doorgaan op 11 oktober op de kaart Kempense Heuvelrug. 
 
 
2015:  de voorgestelde kalender werd aanvaard zonder opmerkingen. Door K.O.L. werd  wel gesteld dat 

voor het BK Avond er nog moet gewacht worden op de formele goedkeuring van ANB (in verband 
met de sperperiode); alternatieve datum is 28 februari. 

 
 Door de Technische Commissie werd de bemerking gemaakt dat zij momenteel weinig of geen 

mogelijkheden hebben om op voorhand een kaart te evalueren vooral dan in de context of deze kaart 
wel geschikt is voor de voorgestelde wedstrijd. Natuurlijk is er altijd nog de ABSO/BVOS controleur 
die moet toezien op de actualisatie van de kaart, het correct afdrukken (kleuren, lijndikte, ...), de 
grootte van de symbolen en dergelijke maar toch zal de Technische Commissie op korte termijn een 
afdruk opvragen van de kaart (zonder enige indicatie van baanlegging) om een technische evaluatie 
te maken.   
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 Door Hamok werd de vraag gesteld om hun organisatie van een internationale stadsoriëntatie in 

Brugge op 31 mei als beschermde wedstrijd op te nemen op de kalender.  
 Stemming: FRSO: 2 / 7 / 0 
  VVO: 0 / 24 / 0 
  � voorstel aanvaard 
 
 Door K.O.L. wordt gevraagd of zij een sprint WRE mogen organiseren in het centrum van Genk. De 

exacte datum ligt nog niet vast. Vergadering heeft geen bezwaar dat een WRE wordt aangevraagd 
maar wil dit niet zien als een beschermde wedstrijd daar dit een zondag zou wegnemen waarop geen 
klassieke oriëntatiewedstrijd kan georganiseerd worden en dit een beperking zou worden naar een 
aantal leden. 

 
 

2017: VVO wenst de 3 daagse van België te organiseren. De kaarten zijn nog niet bepaald. 
 Stemming: FRSO: 0 / 9 / 0 
  VVO: 0 / 24 / 0 
  � voorstel aanvaard 
 
 
 

12. Prijs deelname aan nationale wedstrijden 
Door VVO werd een voorstel ingediend om de prijzen voor deelname aan een wedstrijd van de nationale 
kalender aan te passen. 
 Stemming: FRSO: 3 / 4 / 2 
  VVO: 0 / 24 / 0 
  � voorstel aanvaard 
 
Vanaf 2015 zijn dit de nieuwe tarieven: 
 Voorinschrijving: tot 18 jaar  =    € 4,00 
  boven 18 jaar =    € 6,00 
 
 Laattijdige inschrijving: + 25% 
 
 Daginschrijving:  tot 18 jaar  =    € 5,00 
  boven 18 jaar =    € 7,00 
 
 

 
13. Toekenning Gouden Kompas 

Van de 20 stemgerechtigden hebben er 6 gestemd via E-mail, nog 8 anderen hebben dit gedaan tijdens de 
Conferentie. In totaal werden 13 atleten genomineerd. 
 
Uitslag: 

1. Roger Hendrickx (K.O.L.) 
2. Yannick Michiels (K.O.L.) 
3. Freddy Sillien (CO Pégase) 
4. Tristan Bloemen (CO Liège)  
5. Miek Fabré (Omega) 
 

De volledige uitslag is terug te vinden op de ABSO/BVOS website. 
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14. Interpellaties 
Jury: rechten en plichten 
Als gevolg van de diverse probleempjes welke we het vorige jaar vaststelden rond de werking van de jury is er 
een eerste versie opgesteld van de “Rechten en Plichten van de jury”. Alle clubs hebben dit dokument 
ontvangen en de bedoeling is dat zij hun bemerkingen rond dit document doorsturen naar de Technische 
Commissie. De TC zal deze bemerkingen evalueren en daar waar nodig het dokument aanpassen en finaal ook 
een Franstalige tekst opmaken. Daarna zal dit dokument terug naar de clubs verdeeld worden zodat deze het 
kunnen geven aan de juryleden op het ogenblik dat zij een wedstrijd van de nationale kalender organiseren.. 
 
 
 
  

15. Varia 
15.1 Oriëntatie, een Olympische sport?  
Aan de top van I.O.F. wordt heel veel aandacht besteed om onze sport te laten opnemen als Olympische sport. 
Hier wordt veel effort alsook heel veel geld aan gespendeerd. Ook naar de organisatoren van de belangrijke 
wedstrijden (e.g. WOC) worden daarom ook steeds zwaardere eisen gesteld. 
 
Na enige discussie is het standpunt van de vergadering dat de kansen om dit te realiseren nagenoeg nul zijn en 
daarom wordt aan de Raad van Bestuur gevraagd om op de Algemene Vergadering I.O.F. hieraangaande een 
open discusie te vragen. 
 
15.2 Nationale sprintafstand 
Voor de lange en de middenafstand staan er zowel BK’s als nationales op het programma. Gezien het feit dat 
de sprint tegenwoordig internationaal in de lift zit, wordt voorgesteld om ook voor de sprint een nationale 
wedstrijd te voorzien. 
 
De vergadering gaat akkoord dat de sprintwedstrijden internationaal aan belang inwinnen en heeft in principe 
geen bezwaar om een nationale sprintafstand op te nemen op het programma. Net als voor de vraag rond de 
organisatie van een sprint WRE (zie punt 11 hiervoor) wenst men niet om een zondag op te offeren voor deze 
organisatie omdat men van oordeel is dat het aantal personen dat een aanzienlijke verplaatsing wil doen voor 
een wedstrijd van 15 à 20 minuten beperkt is. Er wordt overeengekomen dat deze nieuwe wedstrijd wordt 
toegevoegd aan groep 1 (zie Sportreglement artikel 2.1) maar wel met de beperking dat de organisatie moet 
plaatsgrijpen op een zaterdag. Bij voorkeur zou deze wedstrijd ook moeten gelinkt worden aan een andere 
nationale wedstrijd in de buurt welke dan op zondag doorgaat.  
 
15.3 EMIT <> Sportident 
Op voorstel van de Raad van Bestuur zal een werkgroep opgericht worden om beide systemen met elkaar te 
vergelijken (zowel technische als financiële aspecten) en dit met als doel een strategie uit te werken naar de 
toekomst toe.  
 
Christian Chalon zal de nodige initiatieven nemen om deze werkgroep op te starten. 
 
15.4 BK Trail-O 
K.O.L. vraagt of er bezwaren zijn dat zij dit jaar een Belgisch Kampioenschap Trail-O organiseren. 
 
De vergadering heeft hier geen bezwaar als deze wedstrijd georganiseerd wordt op een zaterdag en dit 
andermaal met de argumentatie om geen zondagen weg te nemen voor de organisaties van klassieke 
oriëntatiewedstrijden. 
 
 

 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun positieve medewerking.  
 
 Walter Van Krunckelsven 
 Secretaris-Generaal 


