Verslagje van een deelnemer aan de initiatie Blind-O op zaterdag
27/04/2013 in de Blaarmeersen te Gent
Een heel toffe ervaring ...
Nadat ik het berichtje las nam ik verder contact op met de organisatie en werd
volgens onze afspraak met de medewerker Kurt Smet correct op de juiste plaats van
afspraak opgewacht op het terrein van de Blaarmeersen te Gent rond 16u30.
Deze plaats is vlot te bereiken met de bus en zo kon ik samen met mijn geleide hond
Denver naar deze activiteit gaan.
Deze sport ook oriëntatieloop genoemd voor zienden was ik al meerdere jaren op het
spoor maar ik vond geen club in ons land die zich daarvoor wou of kon engageren.
O.a. in Kroatië is dit een veel beoefende sport voor personen met een visuele
beperking.
Deze initiatie en de sport in zijn geheel voldoet echt aan mijn wensen en is perfect
wat ik me erbij voorgesteld had.
Op een vlak terrein, ongeveer de grootte van een voetbalveld, worden zendertjes als
bakens uitgezet die je zo snel mogelijk moet weten te vinden. Eén voor één worden
deze bakens aangezet om zo een route te kunnen afmaken waarbij op het einde de
tijd opgenomen wordt. Hoe korter de tijd, hoe beter.
Je krijgt een ontvangertje om deze bakens te zoeken.
De eerste ontvanger welke ik mocht uitproberen was de originele ontvanger
waarmee goedzienden ook werken op hun specifiek terrein. Een soort bakje met 2
draaiknoppen, 1 drukknop en 1 hoofdtelefoonaansluiting met een specifieke
connector, speciaal voor deze ontvanger ontworpen en natuurlijk een antennetje.
Het tweede model ontvanger welke de vorm van een buis heeft, is speciaal
ontworpen voor o.a. de doelgroep met een visuele beperking. Deze unit heeft 1
draaiknop en 2 drukknoppen, een standaard 3,5 mm aansluiting voor een
hoofdtelefoon en een aan-/uitschakelaar.
Beide ontvangers zij door onze doelgroep goed te gebruiken.
Hoe de "target" lokaliseren?
Eerst zoek je het nulpunt door de ontvanger verticaal haaks voor u te houden tot je
zo min mogelijk signaal hoort door de hoofdtelefoon. Eens dit gevonden moet je nog
weten of de target voor of achter u opgesteld is.
Richt de ontvanger met de draaiknoppen verticaal naar u toe en druk op de knop en
luister hoe luid het signaal klinkt en probeer de sterkte te onthouden.
Draai nu de ontvanger 180 graden om en druk terug op de knop en luister of het
signaal luider of stiller klinkt. Klinkt het stiller dan wil dit zeggen dat de target zich
voor u bevindt. Klinkt het signaal luider dan is de target achter u te vinden.
Stel je in de goede richting welke je aan de hand van bovenstaande omschrijving en
handelingen gevonden hebt en hou de ontvanger verticaal vast met de knoppen een
kwartslag gedraaid t.o.v. uw lichaam en de te lopen richting.
Nu kan je vertrekken en luister je verder naar het signaal die je zo weinig mogelijk
mag horen wil je de goede richting nog volgen.
Naargelang je de target nadert moet je het volume minderen om saturatie te
vermijden zodat je nog het verschil kunt maken tussen signaal of niet. Er loopt
steeds een ziende bij jou gewoon voor de veiligheid en ook om je een tikje op je
schouder te geven als je binnen de cirkel komt en de target bereikt hebt.

Het went erg snel moet ik zeggen en het maakt niet uit of je nu links of rechts
afwijkt, je krijgt steeds hetzelfde signaal te horen aan beide oren.
De richting moet je zoeken door links of rechts te bewegen. Na enkele malen begon
ik reeds lichtjes in looppas naar de targets toe te naderen.
De zienden hebben ook getest en geprobeerd om dit eens met een blinddoek aan te
doen en toen bleek dat ze toch enige vorm van oriëntatie verloren doch na een tijdje
wisten de meesten zich nogal redelijk aan te passen hieraan.
Voor hen was het vreemd aan de klanken te horen op het terrein, best wel grappig
om te aanhoren.
De sport Blind-O wordt steeds geblinddoekt gespeeld net zoals dat in andere
VIGEsporten ook het geval is om discussie uit te sluiten.
Het is dus een boeiende sport die buiten in de natuur beoefend wordt en waarvoor je
niet echt veel investering hoeft te doen om toch veel fun te hebben.
Ik had in elk geval een zeer leuke kennismaking en hoop ook op 18 mei te kunnen
deelnemen aan de wedstrijd te Genk waar ik me overigens al voor ingeschreven heb.
In elk geval wil ik bij deze de mensen die zich hierover ontfermen en zich hiervoor
inzetten nogmaals bedanken, ook voor het fijne onthaal en de heel goede omgang
met onze doelgroep, ook al was de opkomst van onze doelgroep echt heel klein die
dag.
We waren slechts met 2 VIGE-deelnemers.
Het ligt in de betrachting om deze sport ook voor personen met een visuele
beperking in ons land toegankelijk te maken in de vorm van Blind-O zodat we er
terug ook een leuke sport bij hebben.
Dit zou alleen maar kunnen gerealiseerd worden indien er minstens 10 of 12
personen actief deelnemen aan deze sport.
Laat ons hopen natuurlijk en vooral zelf even proberen zou ik zeggen.
Bij deze nog een warme oproep om naar Genk te komen mits vooraf in te schrijven
natuurlijk.
Wie verdere interesse heeft kan info verkrijgen via info@orientatie.org.
Sportieve groeten,
Ignace en hond Denver

