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Beste deelnemers,
Voor jullie ligt het deelnemersboekje van de AOT 2014!
De 32ste AOT zal plaatsvinden rondom Seinsfeld in Verbandsgemeinde Kyllburg
(Duitsland). Ook dit jaar hebben we weer een pracht ige tocht voor jullie uitgezet in
een wat ruiger gebied dan de paar afgelopen jaren.
Dit jaar hebben we als thema: “Upcycling”
Voor de mensen die het niet kennen geen schaamrood, u bent niet de enige.
Upcycling!
Dat is het herdef inïeren van afvalproducten of onbruikbare
producten. Om er vervolgens een nieuwe
toepassing of product mee te maken.
Daarom willen we jullie vragen om een klein dinget je/prullet je mee te nemen voor
ons om te ‘upcyclen’. Denk aan doppen, sleutelhangers, kopjes of bestek.
Voor wie omhoog kijkt zijn er geen grenzen, dus spring op die f iets en kom naar de
32ste AOT! Wij hebben er zin in en hopelijk hebben jullie dat ook!
(we gooien er even wat spreekwoorden tegenaan, raad hoeveel het er zijn!)

Contactpersonen:

Remco Ulrich
(administrat ie en f inanciën)
06 422 069 92

info@ardennenorientat ietocht.nl
www.ArdennenOrientat ieTocht.nl
facebook: ArdennenOrientat ieTocht
twitter: aot _staff
instagram: #AOTopv

Gudo van Roest
(inschrijvingen)
06 836 350 64

Het doel van de AOT is het vinden
van de snelste route langs verschillende
posten. Op een door ons verstrekte kaart
staan de meeste posten ingetekend.
Met onze kaart zijn een aantal grapjes
uitgehaald, zoals afgeplakte stukken
kaart, spiegelstukken, toegevoegde
of verwijderde heuvels of wegen, vul
maar aan.... De route loopt van het
basiskampterrein naar een tweede
kampterrein en de volgende dag met een
boog de ander kant om terug naar het
basiskamp. Scout ingfenomenen die je
t ijdens de tocht tegen kunt komen zijn
kruispeilingen, coördinaten en dergelijke.
De ligg ing van de post wordt dan op deze
manier kenbaar gemaakt. De informat ie
(coördinaten, hoeken, ...) die je hiervoor
nodig hebt staan in de postenboekjes
vermeld.

Bij het bepalen van je route moet je
in ieder geval langs een aantal verplichte
posten en langs een aantal keuzeposten.
De keuzeposten zijn gemaakt zodat niet
iedereen dezelfde route achter elkaar
aan loopt. Jij st ippelt met je groepje
dus zelf de route uit die je zou willen
lopen. De verplichte route zonder
extra posten is ongeveer 25 kilometer.
Van een groepje keuzeposten is een
minimumaantal verplicht, bijvoorbeeld 1
van de 2, of 2 van de 4. De keuzeposten
zijn in principe gelijkwaardig, eventuele
ongelijkwaardigheid (zwaar terrein of
blinde vlek) wordt door een bonust ijd
gecorrigeerd. Je mag ook meer dan het
minimumaantal lopen, dus bv. 3 of 4
van de 4 als 2 het minimumaantal is. Je
krijgt daarvoor een bonust ijd die volgens
onze inschatt ing evenredig is met de
hoeveelheid extra loopt ijd.

Als je genoeg spirit hebt kun je
ook nog iedere dag 1 of meerdere
echte bonusposten lopen. Ook voor
deze bonusposten kun je bonust ijd
krijgen. Als je zondag bijna weer
op het basiskampterrein bent, krijg
je een laatste kans om bonust ijden
te verdienen. Dat kun je door zo
snel mogelijk de ± 200 meter van de
sprintpost naar het kampterrein te
sprinten, met rugzak.... De snelste
groep krijgt 30 minuten bonust ijd, de
2e t ijd verdient 27 minuten, de derde
24, enzovoort. Zoals je al merkt:
bonust ijd, daar draait alles om. “Is
de t ijd die we verdienen rendabel voor
ons? Zullen we dan die post aandoen
of niet?” Met bonust ijd kun je namelijk
je totaalt ijd verkorten. Degene die de
kortste totaalt ijd heeft, heeft gewonnen.
Precieze informat ie over de grootte van

de bonust ijd staat in het postenboekje
dat je bij de start aan het beg in van
iedere loopdag krijgt. Op iedere post
hangt een postenkaart en een FP
(f igurenperforator). Op de postenkaart
staat een tekst. Zowel de tekst als het
FP-knipsel moeten overgenomen worden
in het postenboekje. Het FP-knipsel
is het belangrijkst; de tekst dient ter
controle bij twijfel.
Als je zeker bent dat je op de goede
plaats bent, maar op de plaats hangt
geen postenkaart, maak dan een goede
beschrijving van de post. Het kan
voorkomen dat een postenkaart verkeerd
is opgehangen, of is zoekgeraakt /
zoekgemaakt. Aan de hand van je
beschrijving en schets en /of dig itale foto
kan dan alsnog door de Staff worden nagegaan of je op de goede plek bent geweest.

Als nieuw team weet je misschien nog niet helemaal wat je kunt
verwachten t ijdens een AOT. Maar ook voor teams die al langer meelopen kan deze
bladzijde een goede geheugensteun zijn! Op deze bladzijde zullen wij kort wat advies
geven voo r eventuele bagage die jullie niet mogen vergeten en een kort overzicht
geven wat jullie globaal elke dag kunnen verwachten.
Tips voor de bagagelijst:
-

Tent (overnacht ing 1e kampterrein)
Draagbare tent/zeilt je (overnacht ing 2e kampterrein)
Kookspullen
Goede kleding
Goed schoeisel
Regenkleding
Eten voor vrijdagavond en zaterdag de gehele dag.
Eventueel wit/licht t-shirt om logo op te drukken.
Contant geld voor barbetaling op maandag.

Zorg ervoor dat je voldoende water mee kunt nemen. Reken erop,
dat je onderweg alleen op de soeppost water kunt bijvullen!
Vrijdag
- Aankomst vanaf 18:00 uur
- Opening om 23:00 uur
Zaterdag / Let op! Vandaag moet je zelf
voor eten zorgen!
- Wekken
- Starten
- Soeppost
- Finish
- Avondeten
- Vrije t ijd; gezellig samenzijn
- Slapen

Zondag / Vandaag wordt het eten door
ons verzor1d
- Wekken
- Starten
- Soeppost
- Sprintpost / Finish
- Avondeten
- Vrije t ijd; gezellig samenzijn
- Bekendmaking uitslag
- Slapen
Maandag
- Ontbijt
- Betaling barrekening
- Einde AOT, vertrek naar huis

Zoals bij ieder ‘kaartspel’ zijn er
ook bij de AOT spelregels om alles
in goede banen te leiden.
1. Een groep bestaat bij de start uit 3
tot 5 personen, waarbij elke deelnemer
tenminste zijn eigen persoonlijke
bagage draagt. Wanneer er t ijdens
de tocht zoveel deelnemers uitvallen
dat er minder dan 3 (niet-uitgevallen)
groepsleden overblijven, dan is de groep
gediskwalif iceerd. De groep doet dan niet
meer mee voor het klassement, maar ter
vergelijking zullen hun t ijden wel worden
uitgerekend. Het lopen van de AOT
gebeurt alt ijd op eigen risico. NB: ook
wanneer iemand zijn rugzak afgeeft aan
de Staff (doorloopt zonder bagage) wordt
hij beschouwd als uitgevallen.

2. Met behulp van een door de Staff
verstrekte kaart en eigen kompas en
kaarthoekmeter zoekt een groep een
eigen route langs tenminste de verplichte
posten. De route wordt lopend en op geen
andere wijze afgelegd. Straft ijd voor
liften e.d.: minimaal 6 uur.
3. Toegestaan is alleen het gebruik
van de door de Staff verstrekte,
gekopieerde kaart. Groepen die
we t ijdens de tocht met een eigen
meegebrachte kaart, dan wel een nietingesealde GPS of andere elektronisch
hulpmiddel voor de oriëntat ie zien,
worden gediskwalif iceerd. We kunnen
ons voorstellen, dat je graag je route wilt
terugzien op je GPS. Daarvoor kun je je
GPS door ons laten insealen bij de start.
De seal mag na de f inish in ons bijzijn
weer worden geopend. Zo kan de GPS
wel een ‘track’ maken, maar kun je hem
onderweg niet aflezen.

4. De AOT bestaat uit verplichte
posten, keuze- en bonusposten. Op
van tevoren aangegeven posten is
bonust ijd te verdienen. De informat ie
over de posten en de bonust ijden
staan in het postenboekje, dat bij de
start wordt verstrekt, De t ijden die in
het postenboekje vermeld staan, zijn
bindend (voor uitleg over bonust ijden
zie elders in dit informat ieboekje).
Voor elke gemiste verplichte post
geldt een straft ijd van minimaal 3
uur. Ook het lopen van minder dan het
minimum aantal posten van een groepje
keuzeposten kost minimaal 3 uur per
gemiste post.
5. Elke post moet met het gehele team,
inclusief alle bagage, worden aangedaan.
Op het splitsen van een groep t ijdens
het lopen van de AOT staat een straft ijd
van minimaal 6 uur. Niet onder splitsen
valt: het uitspreiden van het team om de
exacte locat ie van een post te vinden,
als deze de teamleden niet precies
bekend is. Voorwaarde hierbij is, dat
alle leden van het team helpen zoeken
en de teamleden binnen gehoorsafstand
van elkaar blijven. Hierbij mag gebruik
gemaakt worden van een fluit je, niet van
een telefoon (of porto o.i.d.). Vervolgens
moet de post natuurlijk alsnog door het
gehele team worden aangedaan.

6. Op alle posten (ook op bemande)
hangt een posttekst en een FP (f iguurperforator). Zowel de FP-knip als de
posttekst moeten worden overgenomen
op de daarvoor bestemde plaats in het
bij de start verstrekte postenboekje.
De FP is primair, de posttekst dient te
controle als de FP niet aanwezig is bij
twijfel anderszins.

10. Winnaar wordt de groep met de
kleinste totaalt ijd. De totaalt ijd wordt
verkregen uit de som van de loopt ijd en
de straft ijd, verminderd met de bonust ijd
en eventuele facultat ieve rustt ijden.
Je t ijd beg int te lopen op je startt ijd,
die van te voren wordt aangegeven. Je
wordt door ons een uur voor je startt ijd
gewekt.

7. Op de soeppost krijgt iedereen een
verplichte rust van 30 minuten. Op de
sprintpost (vlak bij het kampterrein)
stopt de loopt ijd bij aankomst, en wordt
zo snel mogelijk gestart met sprinten.
Op de overige bemande posten geldt een
facultat ieve rust van precies 15 minuten.
Je mag dus doorlopen of exact zo lang
blijven rusten. Je facultat ieve rustt ijd
wordt afgetrokken van je loopt ijd, dus
het beïnvloedt je eindt ijd niet.

11. Het postenboekje dient heel te
zijn bij de f inish van dag 1 en dag 2.
Extreem beschadigde pag ina’s wordt
gezien als fraude en wordt bestraft met
een straft ijd van minimaal 3 uur.

8. De derde persoon met rugzak is
bepalend voor de sprintt ijd van een
groep. Dit geldt ook voor de f inisht ijd op
beide dagen.
9. Groepen van rechts gaan voor.

12. Het is verplicht om op het door
de Staff aangegeven kampterrein te
overnachten. Overnachten in gebouwen,
de bosrand, etc. is dus niet toegestaan.
Overleg in twijfelgevallen met de
kampcoördinator. Wanneer er toch
buiten het kamp wordt geslapen kost
dat minimaal 6 uur straft ijd (op de
voorafgaande dag). Ook kunnen we je in
zo’n geval niet op t ijd wekken.
13. Het is niet toegestaan om gebruik
te maken van caravans, vouwwagens,
campers, etc.
14. Deelnemers mogen geen gebruik
maken van Staff-materiaal in het
algemeen. Gebeurt dit toch dan staat er
een straft ijd van minimaal 3 uur op.

Hier valt b.v. ook het slapen onder Staff
zeil / tenten onder. Overleg eventueel
met de kampcoördinator.
15. Het achterlaten van
wegwerptent jes, zeilt jes e.d. op de
kampterreinen stellen we niet op prijs.
Ook hiervoor kunnen we een straft ijd
van minimaal 3 uur voor uitdelen. Neem
je eigen afval zo veel mogelijk ook weer
mee naar huis.
16. Boetes van boswachters of
iets dergelijks die voortkomen uit
handelingen vanuit jezelf zijn voor eigen
rekening, de AOT is er niet aansprakelijk
voor.
17. De winnaars van de AOT mogen
voor het jaar daarop een tentbordnummer
reserveren.
18. Verdovende middelen zijn
verboden op de AOT. Bij constatering van
gebruik of bezit zal act ie ondernomen
worden. Denk daarnaast aan het feit
dat het gedoogbeleid niet geldt in het
buitenland! De Staff adviseert om
beperkt energ iedranken te gebruiken
en wijst iedereen op zijn eigen
verantwoordelijkheid.
19. In alle overige gevallen beslist
altijd de Staff.

Zorg ervoor dat je je eigen T-shirt hebt
gemerkt en dat je het samen met de
T-shirts van je teamgenoten in 1 zak
afgeeft (geen vuilniszak!). Je krijgt
de bedrukte T-shirts terug na afloop
van de AOT. TIP: Zorg dat de shirts
minimaal 1 keer gewassen zijn voor
de krimp.

Tijdens de looptocht nemen jullie in
je rugzakken mee wat je denkt nodig
te hebben. Dat is per groep minimaal:
een kompas, kaarthoekmeter, passer,
slaapzak, tent je o.i.d., paspoort, EHBO
spul, schrijfgerei, millimeterliniaal,
telefoon, knutselset je (schaar, lijm,
plakband).
Het eten (voor vrijdag en de hele
zaterdag) moet je zelf verzorgen en
meesjouwen. Zondag en maandag zorgen
wij voor alle maalt ijden. Neem zelf bord,
mok en bestek mee.
Vrijdagavond zijn jullie vanaf 18:00 uur
welkom op het kampterrein, de opening
is dezelfde avond om ongeveer 23:00 uur.
Neem je eigen afval zoveel mogelijk
zelf mee naar huis. Wij hebben al veel en
kunnen het last ig kwijt. Wegwerptent jes
e.d. mogen niet worden achtergelaten op
het tweede kampterrein, maar moeten
worden meegenomen.
Ook het AOT-logo van dit jaar kunnen
jullie weer op een T-shirt laten drukken.
Wil je een logo op je T-shirt, lever dit
dan bij de start op zaterdag in.

Vrijdag, zaterdag, en zondag wordt er
door ons alcoholische/non-alcoholische
versnaperingen verkocht. Dit wordt per
groep bijgehouden op een streeplijst.
Je wordt verzocht dit maandag tussen
09.00 u en 11.00 u af te rekenen bij de
penningmeester van de Staff (Remco).
Je levert dan ook je tentbordje in en in
ruil daarvoor krijg je een naambandje en
de door jouw team ingeleverde T-shirts.
Tijdens de AOT geldt het volgende
noodnummer + 31 6 42206992 (Remco)
Deze dient om dringende berichten van
het thuisfront door te geven of voor
dringende zaken t ijdens de tocht zelf. We
bevinden ons in een gebied waar we niet
overal bereik hebben. Als het nummer
onbereikbaar is, spreek dan een bericht
in. We controleren regelmat ig of er
berichten zijn.

Voor deze doe het zelf klus heb je nodig:
een schaar en een plast ic fles met handvat

Knip knip knip en wat krijg je dan?

Een zelfgemaakt ‘blik’ voor bij de stoffer!

Knipper de knip... nou?!

!!!EEN SCHEPJE!!!

Tip: veel groepen hebben kant
en klare st ickert jes bij zich om,
voorzien van hun doorkomstt ijd, op de
postenkaarten te plakken.
Zorg dat je bij een post geen rommel
achterlaat. De knipsels uit de FP’s
neem je of mee of je gooit ze in de
dichtstbijzijnde prullenbak.

( AOT-advertentie )

Baden Powell
heeft hem al!
Het AOT‘14 T-Shirt
Wil je er net zo modieus
bij lopen als onze Baden,
lever dan een blanco
shirt in op de AOT!
Check pag ina 14 voor
verdere informatie.

Op de volgende bladzijde een overzicht van de Staff van dit jaar!
Maar voordat je verder bladert graag even aandacht voor de mensen die dit
jaar de Staff komen versterken! De Staff is niet compleet zonder:

Let op met glas!
Op de kampterreinen mag absoluut geen glas achterblijven. Een koe graast niet
select ief, glas gaat zo met het gras mee naar binnen. De gevolgen kun je wel
raden. Wees dus voorzicht ig met glas en ruim eventuele scherven op!
Om de kampterreinen mooi te houden
en om geen overlast te veroorzaken
in de omgeving, vragen wij jullie het
volgende:
Laat geen troep achter, ook niet op
de posten. Op de soeppost en op het		
kamp zijn vuilniszakken.
Doorsteken kunnen we jullie helaas
niet toestaan. Blijf op de paden.
Respecteer verboden gebieden.

Gedraag je beleefd tegen iedereen die
je tegenkomt.

Ingeborg Baars
Mick Kroes
Mart ijn van Aarle
Patricia Streng

Marieke Krikken
Arno Huibers
Rene van Dijk
Jules Pennings

Nigel Broekhuisen
Karin Gerichhausen
Ilse Wittenberg
Daniël Snijder

Maarten de Jong
Margreet van den Born
Niels Masselink
Robert Klomp

Zij zijn een onmisbare aanvulling!

Ga je door een dicht hek, vergeet
dan niet het weer dicht te doen.
Zorg dat je andermans spullen
(bijvoorbeeld hekken) niet beschadigt.
Tenslotte: we zijn te gast in het
gebied. Gedraag je dan ook als een
goede gast! Zoals gemeld in het
reglement: boetes voor eigen kosten!

Onder elk Stafflid staat aangegeven waar hij/zij act ief in is en het aantal AOT’s als
Staff. De verschillende werkgroepen zijn: ALgemeen, ROute, Public Relat ions, Team
Inschrijving & Internet, STafzaken & TRansport, MaTeriaal, FOurage, ADministrat ie.
(Ten t ijde van het drukken van het boekje was de Staff nog niet compleet.
Mogelijk kom je t ijdens de AOT nog andere Staffleden tegen!)

Eva Geerlings
(1e AOT) Krit ische dame die wel weet hoe
ze een mooie tocht moet neerzetten. Is
hij te zwaar, klaag bij haar.

Rein Krol
(bestuur | RO | 23e AOT)
Upcyclekoning, Met zijn Soes is hij
de grondlegger van het upcyclen.
Onderhand ook de Godfather van de AOT.
Kom gerust met al je vragen.

Ricardo Reuselaars
(bestuur | voorzitter | MT | 6e AOT)
Heb je een vraag? Heb je een klacht? Het
is Ricardo die op je wacht. Dat zei jij ja!
Hij is de voorzitter dit jaar.

Remco Ulrich
(bestuur | penningmeester | PR | TII |
AD | 11e AOT) Leidt alles in goede banen
en is alt ijd van de part ij. Letterlijk en
f iguurlijk want van een feest je houdt hij
ook. Tevens ook de man van de cent jes.

Gudo van Roest
(bestuur | secretaris | AD | TII | 11e AOT)
Vriendelijke reus.
Met hart voor de AOT maakt hij er altijd
een spetterende tocht van.

Bert van den Born
(RO | 7e AOT) Man van weinig woorden
maar twee keer zoveel daden. Ook dit
jaar weer verantwoordelijk voor de
lekkerste koff ie op de AOT!

Tjalling Heuvel
(bestuur | STTR | 10e AOT)
Vuurvaste upcycle prins. Als hij niet
onder de auto ligt, zit hij er wel in.

Marleen van Zalm
(4e AOT) Pitt ige tante met een lading
suiker en een peukie. Ze heeft zich
bewezen door een flink stuk voor jullie
proef te lopen.

Saskia de Jong
(AL | 1e AOT) Spoort niet, haar nieuwe
huisgenoten moeten nog even aan haar
wennen dus hebben we ze een weekendje
vrij gegeven. (Kan goed een cavia nadoen!)
Evelyne Bodewes
(2e AOT) Een zeer charmante dame
die voor jullie een pittig stuk heeft
proefgelopen! Petje op petje af!

Yorick Post
(bestuur | MT | 5e AOT) Stoere jongen met
zonder grote groene jeep. Materiaalman
van het jaar samen met zijn trouwe
viervoeter Rico.

Emma Verlinden
(AL | 3e AOT) Gezellige praatgraag.
Dit jaar een onmisbare en gezellige
toevoeg ing in de werkgroep algemeen!
Houdt van boeren omeletten.

Ferry Dorresteijn
(AL | 3e AOT)
Het creat ieve brein achter de AOT.
Upcyclede zijn vrijet ijd in AOT-t ijd.

Soms horen wij denken:
“Hoe komt de Staff toch aan die rare
bonust ijden?”. Nou dat zullen we jullie
eens uitleggen. Het beg int allemaal na
het uitzetten, er is een schema gemaakt
waar alle posten op staan die door jullie
gelopen gaan worden. Hier op is ook te
zien of het verplichte posten, keuze- of
bonusposten zijn.

Keuzebonusposten
Aan keuzeposten kunnen bonussen
toegekend worden. Dit doen we om de
keuzeposten die niet gekozen zouden
worden vanwege onaantrekkelijke ligg ing
(langere loopt ijd) gelijkwaardig te maken
aan de aantrekkelijkere keuzeposten. Het
is dus de bedoeling om zo een aantal min
of meer gelijkwaardige routes te creëren.

Voor ons is het nu zaak om uit te
rekenen hoelang jullie daar gemiddeld
over gaan lopen. Dit gebeurt door de
afstanden tussen telkens twee posten
op te meten. We meten daarbij langs de
meest waarschijnlijke route, dus ook
rekening houdend met eventuele geint jes
in de kaart (bv. blinde vlek). We bekijken
hierbij hoe zwaar elk stuk route is. We
onderscheiden drie terreincategorieën,
met elk een bijbehorende loopsnelheid.
De afstanden worden per categorie
ingevoerd in een Excelsheet. Aan de
hand van deze gegevens geeft Excel ons
de loopt ijden tussen de posten. Voor
het berekenen van de bonust ijden moet
er onderscheid worden gemaakt tussen
keuze- en bonusposten.

Hoe het werkt kan het makkelijkst
worden uitgelegd aan de hand van
het onderstaande schemat ische
plaat je. Dit is het eenvoudigste geval,
twee verplichte posten (K2 en 21)
met daartussen twee “1 van de 2”
keuzeposten (19 en 20). Dat betekent
dus dat je twee mogelijke routes hebt :
K2-19-21 of K2-20-21. Het zijn overigens
posten uit de AOT ’99.

Afstand (mm)
Postnummers

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Totale

				afstand

Totale

21

t ijd (min)

K2

19

96

10

-

106

39,6

K2

20

112

-

-

112

39,6

20

19

68

-

-

68

24,1

20

21

80

26

-

106

43,0

19

21

35

25

-

60

26,5

19

Verplichte
post

Keuzepost
1 v/d 2

K2

20

Verplichte
post

Ernaast staat het stukje Excelsheet,
dat gebruikt is voor de berekening van
de bonust ijden bij deze posten. De
linker twee kolommen geven aan van
welke post naar welke post gemeten is.
De drie kolommen daarnaast bevatten
de afstand tussen die posten (in
millimeters), zoals gezegd onderverdeeld
in terreincategorieën. In de voorlaatste
kolom staat de totale afstand tussen
de twee posten. De laatste kolom
is de belangrijkste. Hij bevat de
loopt ijd tussen de posten, berekend
uit de afstand vermenigvuldigd met de
loopsnelheid (per categorie). Hierbij
wordt natuurlijk rekening gehouden met
de kaartschaal.
De bonustijd van een keuzebonuspost
is in principe gelijk aan de extra loopt ijd
die het aandoen van de post kost, ten
opzichte van de post waarlangs de
snelste route loopt. De route K2-19-21
kost 66,1 minuten terwijl de route K2-2021, 82,6 minuten kost. Dat betekent dat
het aandoen van post 20 je 16,5 minuten
meer kost dan het aandoen van post 19.
De bonust ijd op post 20 wordt dan 15
of 20 minuten. We ronden vaak af naar
boven.

Er zijn altijd groepen die alle posten
willen lopen (K2-20-19-21). De bonust ijd
die je daarmee kunt verdienen is weer
gelijk aan de extra loopt ijd. Hier is dat
dus 25 minuten (reken maar na).
Het berekenen van de bonust ijden
voor andere combinat ies van posten,
bijvoorbeeld “3 van de 4”, gaat in
principe hetzelfde. Omdat er nu veel
meer verbindingen zijn tussen de posten
wordt het wel veel ingewikkelder om uit
te rekenen.

Bonusposten
Bonusposten geven jullie de gelegenheid
om je totaalt ijd ver naar beneden te
brengen. Dus als je toch energ ie genoeg
hebt en je houdt van fraaie plekken in de
natuur, dan zijn de bonusposten speciaal
voor jou! De bonust ijd op een bonuspost
hangt weer af van het verschil tussen de
langste en de kortste route. Bonusposten
liggen meestal buiten de normale route,
maar zijn wel lucrat ief (als je f it genoeg
bent). Je krijgt bovenop de extra loopt ijd
namelijk nog een bonus van 30% van de
loopt ijd. Hieronder volgt een voorbeeld.

Post 2 in onderstaand voorbeeld is
de bonuspost. Het lopen van post 2 kost
je 31,2 + 58,5 – 59,7 = 40 minuten extra.
Hier komt nog 30% van de loopt ijd bij
dus 0,3 x (31,2 + 58,5) = 26,9 minuten. De
totale bonust ijd is dan 66,9 minuten, dus
naar boven afgerond 70 minuten.
We hebben ook nog de
verdeelbonuspost. De bonust ijd die je
krijgt op zo’n post is niet volledig vast,
maar bestaat uit een vast deel en een
“te verdelen” deel. Het vaste deel krijgt
elke ploeg die die post heeft aangedaan,
het te verdelen deel wordt gelijk verdeeld
over die ploegen. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat er 60 + 300 / n minuten bonust ijd
op de verdeelbonuspost staat. Hierbij
staat ‘n’ voor het aantal teams dat
de post loopt. Als 2 teams deze post
aandoen verdienen ze dus elk 60 + 300 /
2 = 210 minuten (!) maar als ‘ie bezocht
wordt door 12 teams dan krijgt elk team
slechts 60 + 300 / 12 = 85 minuten.

Denk bij een verdeelbonuspost dus
niet alleen goed na of jullie de extra
inspanning willen en kunnen leveren,
maar probeer ook in te schatten hoeveel
teams de post zullen aandoen en of het
jullie dus voldoende t ijd zal opleveren.
Dan rest ons nog te vertellen dat de
bonust ijden vóór in de postenboekjes
staan. Deze t ijden zijn grondig
gecontroleerd, en gelden dus. Gebruik
die bonust ijden bij het kiezen van
je route. Zoals je hebt gezien zijn
bonust ijden op keuzeposten er alleen
voor om alle keuzeposten gelijkwaardig
te maken. Maar het kan natuurlijk dat
jullie sneller (denken te) lopen dan wij
verwachtten. Dan heb je netto t ijdwinst,
dus een kleinere eindt ijd. En dat is
waar het uiteindelijk om draait in het
klassement….

Bonuspost
2

3
Verplichte
post
1
Verplichte
post

Postnummers

Totale

		

t ijd (min)

1

3

59,7

1

2

31,2

2

3

58,5

Buikje vol, hoofdje blij
Dit jaar hebben we iets nieuws op de
kaart. Een heus TRÖDELCAFÈ Voor de
mensen die echt totaal geen idee hebben
wat dit is, een korte uitleg: een café
waar men niet alleen een hapje en een
drankje kan nutt igen, maar wat ook
fungeert als een rommelmarkt, winkel
voor oude gebruikte voorwerpen. Het ziet
er knus uit en past natuurlijk perfect in
het thema. Daarom hopen we dat vele
van jullie een kijkje zullen nemen

Het trödelcafé zal op de kaart staan
aangegeven als een keuze post. Hier
kun je kiezen voor een korte pauze zodat
iedereen de kans krijgt zich te laven aan
bijvoorbeeld een tas koff ie of thee iets
fris een biert je of zelfs een kop soep of
een taart je. Een echte aanrader!!

Uitleg Sudoku
Het is de bedoeling dat in elke rij,
in elke kolom en in elk blok van 3x3
vakjes de getallen 1 tot en met 9 één
keer voorkomen.

De uitkomst staat op pag ina 29.

De AOT 2014 start in het dorpje Seinsfeld (omgeving Kyllburg)
te Duitsland. Volg vanaf daar de bordjes naar het kampterrein.

Let op! Gebruik GPS
is niet toegestaan
tijdens de AOT.
De AOT is een pitt ige oriëntat ielooptocht met wedstrijd-element. Het
gebruik van GPS zien wij als oneerlijke
concurrent ie in de wedstrijd, en is
daarom niet toegestaan. Als een team
wordt betrapt op gebruik hiervan,
diskwalif iceren we dat team.
Wij hechten veel waarde aan kaartlezen
en andere ‘klassieke’ oriëntat ietechnieken: Het ontdekken van de
grote lijnen en de structuur van een
landschap, en dat gebruiken bij het

oriënteren. We zouden dit willen
omschrijven als ‘landschap lezen’. Het
bewerken van de kaart, dat we doen,
is er onder andere op gericht, om deze
technieken tot hun recht te laten komen.
Wat is er nu mooier, dan om onder een
plaat je door te lopen, of om een stukje
buiten de kaart om te lopen en de kick te
kennen als je daarna goed uitkomt.
Wij weten ook wel, dat veel deelnemers
naar de AOT toe komen, met de
doelstelling om ‘hem uit te lopen’.
Daarom zorgen we ervoor, dat er een
korte ‘basisroute’ is, met relat ief weinig
puzzels en grappen in de kaart. Zo krijgt
elk team een uitdag ing ‘op maat’.

Uitkomst Sudoku

Hierboven zie je een foto van twee staffleden.
Kun jij raden wie dit zijn?

