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Voorwoord  
 

 
Beste deelnemers, 
 
Daar is het dan: het deelnemersboekje van de AOT 2003! Het zit vol met alle 
info die je nodig hebt over de tocht, maar natuurlijk ook met een hoop 
interessante en grappige stukjes over van alles en nog wat. Lees het boekje 
dus goed door!  
 
De teams die al vaker meegedaan hebben willen we speciaal nog even wijzen 
op het feit dat regel 10 van het reglement nieuw is. Ook is er een kleine 
toevoeging op het posten- en bonustijdensysteem, namelijk de 
verdeelbonuspost. Uitleg hierover staat in het stukje ‘Bonustijden’. 
 

 
 

Dit jaar doen er meer teams mee dan ooit... (en er is zelfs een team uit Aruba 
bij!). De Staff doet zijn uiterste best om de AOT ook gezelliger en mooier en 
beter dan ooit te maken. Wij hebben er zin enorm veel zin in! 
 
Succes met jullie voorbereiding, heel veel plezier gewenst en tot ziens op de 
AOT! 

 
De AOT-Staff 2003 

 
Contactpersonen: 
Arno 06-21854413; Jennifer 0317-418001 (ook voor vragen over de financiën) 
aot@scoutnet.nl 
www.ardennenorientatietocht.nl 

Opzet van de AOT 
 
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. 
Scoutingfenomenen die je tijdens de tocht tegen kunt komen zijn kruispeilingen, 
coördinaten en dergelijke. De ligging van de post wordt dan op deze manier 
kenbaar gemaakt. De informatie (coördinaten, hoeken, ...) die je hiervoor nodig 
hebt staan in de postenboekjes vermeld.  
 
Bij het bepalen van de 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 stippelt 
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 bonustijd 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 bonustijd die volgens onze inschatting 
evenredig is met de hoeveelheid extra looptijd. 
 

 
 

Als je genoeg spirit hebt kun je ook nog iedere dag 1 tot 3 echte bonusposten 
lopen. Ook voor deze bonusposten kun je bonustijd krijgen. Als je zondag bijna 
weer op het basiskampterrein bent, krijg je een laatste kans om bonustijden 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 45 
minuten bonustijd, de 2e tijd verdient 40 minuten, de derde 35, enzovoort. 



 
Zoals je al merkt: bonustijd, daar draait alles om. "Is de tijd die we verdienen 
rendabel voor ons? Zullen we dan die post aandoen of niet?" Met bonustijd kun 
je namelijk je totaaltijd verkorten. Degene die de kortste totaaltijd heeft, heeft 
gewonnen. Precieze informatie over de grootte van de bonustijd staat in het 
postenboekje die je bij de start aan het begin van iedere loopdag krijgt. Op 
iedere post hangt een postenkaart en een stempel. Op de postenkaart staat 
een tekst. Zowel de tekst als de stempel moeten overgenomen worden in het 
postenboekje. De stempel 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 digitale foto kan 
dan alsnog door de Staff worden nagegaan of je op de goede plek bent 
geweest.  
 

De regels 
 

 
Zoals bij ieder "kaartspel" zijn er ook bij de AOT spelregels om alles in goede 
banen te leiden. Ten opzichte van vorig jaar is er alleen regel 10 toegevoegd, 
verder is er niks veranderd. Lees voor verdere informatie over de tocht ook het 
stukje "Opzet van de AOT". 
 

1. Een groep bestaat bij de start uit 3 tot 5 personen, waarbij elke 
deelnemer tenminste zijn eigen persoonlijke bagage draagt. Wanneer 
er tijdens de tocht zoveel deelnemers uitvallen dat er minder dan 3 niet-
uitgevallen groepsleden overblijven, dan is de groep gediskwalificeerd. 
De groep doet dan niet meer mee voor het klassement, maar ter 
vergelijking zullen hun tijden wel worden uitgerekend. Wanneer de 
overblijvende groepsleden ervoor kiezen om toch door te lopen dan 
gebeurt dat 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 (straftijd minimaal 6 uur). 

3. Toegestaan is alleen het gebruik van de door de Staff verstrekte, 
gekopiëerde en ingesealde kaart. Groepen die zo onsportief zijn om 
met eigen meegebrachte kaarten te lopen dan wel gebruik maken van 
GPS worden met een straftijd van minimaal 6 uur bestraft. 

4. Op alle posten (ook op bemande) hangt een posttekst en een 
stempelstift. Zowel stempel als de posttekst moeten worden 

overgenomen op de daarvoor bestemde plaats in het bij de start 
verstrekte postenboekje ("Postteksten"). De posttekst is facultatief en 
dient ter controle bij twijfel. 

5. De AOT bestaat uit verplichte posten, keuze- en bonusposten. Dit staat 
aangegeven in het postenboekje. Op van tevoren aangegeven posten 
is bonustijd te verdienen. Deze tijden staan in het bij de start te 
verkrijgen postenboekje. De in het postenboekje vermelde tijden zijn 
bindend (voor uitleg berekening bonustijden zie elders in dit boekje). 

6. Op de soeppost krijgt iedereen een verplichte rust van 30 minuten. Op 
de sprintpost stopt de looptijd bij aankomst, en wordt zo snel mogelijk 
gestart met sprinten. Op de overige bemande posten geldt een 
facultatieve rust van precies 15 minuten. Je mag dus doorlopen of 
exact zo lang blijven rusten. Je facultatieve rusttijd wordt afgetrokken 
van je looptijd, dus het beïnvloedt je eindtijd niet.  

7. Voor elke gemiste verplichte post geldt een straftijd van minimaal 3 uur. 
Ook het lopen van minder dan het minimumaantal posten van een 
groepje keuzeposten kost minimaal 3 uur per gemiste post. 

8. Op het splitsen van een groep tijdens het lopen van de AOT staat een 
straftijd van minimaal 3 uur. 

9. Deelnemers morgen geen gebruik maken van Staff-materiaal in het 
algemeen. Gebeurt dit toch dan staat er een straftijd van minimaal 3 
uur op. Hier valt b.v. ook het slapen onder Staff zeil / tenten onder. 

10. 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.  

11. Er staat een straftijd van minimaal 3 uur op het achterlaten van 
materiaal (tentbordje, tent, grondzeil, enz).  

12. Winnaar wordt de groep met de kleinste totaaltijd. De totaaltijd wordt 
verkregen uit de som van de looptijd en de straftijd, verminderd met de 
bonustijd en eventuele facultatieve rusttijden. 

13. De derde persoon met rugzak is bepalend voor de sprinttijd van een 
groepje (zie voor uitleg elders in dit boekje). 

14. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van caravans, 
vouwwagens, campers, etc. 

15. Groepen van rechts gaan voor.  
 
In overige gevallen beslist altijd de Staff. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AOT-wijsheden  
 

 
• Een reis van duizend mijl begint met een stap. (Taoïstische wijsheid) 
• Er is een fase waarin het duidelijk is dat je op een verkeerd spoor zit, maar 

je gaat door. Soms is er nog een luxueuze hoeveelheid tijd voordat er iets 
ergs gebeurt. (Jenny Holzer) 

• De gemakkelijkst manier om te krijgen wat je wilt, is anderen te helpen 
krijgen wat ze willen. (Deepak Chopra) 

• Zoals bij alles is succes afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en 
zonder zo’n voorbereiding is falen een feit. (Confucius) 

• Als je niet zo nu en dan faalt, dan heb je niet genoeg geprobeerd. (Nolan 
Bushnell) 

• Adem goedheid uit en haal de pijn van anderen naar binnen. Wees dapper 
en je zult ervan genieten. (Chogyam Trungpa Rinpoche) 

• De hoogste openbaring is de stilte (Lao-Tse) 
• Wie gelukkig wil zijn moet thuisblijven. (Grieks spreekwoord) 
• Het is niet goed voor de mens, alles te bereiken wat hij wenst. (Herakleitos) 
• Noodzaak is de moeder van vindingrijkheid. (Nederlandse zegswijze) 

 
Enkele mooie stukjes van Toon Hermans: 
 
Wandeling  
Ik kijk hier steeds m’n ogen uit  / Zie nieuwe kleur, hoor nieuw geluid 
Nooit is ’t hetzelfde pad / Het klinkt misschien wat overdreven 
Maar ik kan hier zeven levens leven / Dan ben ‘k het nòg niet zat. 

 
Wisseling 
Even ben ik oud en grijs / Omdat ik de moed verloor 
Even koud, dan smelt het ijs / En komt de zon weer door 
 
Regen  
Altijd ben ik weer verwonderd / Altijd sta ik versteld ervan 
Dat uit zulke grauwe luchten / Zoiets helders vallen kan 
 

En dan nog een aantal toepasselijke Loesjes: 
 
• Het kan wel 
• Avontuur, ben benieuwd wat mij deze zomer weer gaat bijten 
• Hé frisse wind, ga je mee een tochtje maken? 
• Mooi hè? Alles. 
• Geluk is een richting, geen punt 
• Het lijkt simpel en dat is het ook 
• Waarom hollen, de wereld draait toch om jou? 
• Dit is een mooie dag om knopen door te hakken 
• Weekend-tip: zoek uit waar het gras groener is en ga er dan volledig in op 
• Lente, dat je je hoofd weer in de rivier kunt steken om te kijken waar de fuut 

naar zoekt 
• Ik besloot dat ik alles kon 
• Geniet nooit met mate 
• Neem uw voetstuk en wandel 
• Ik ren en ik denk / Ik stop verbaasd / 
 Waarom liep ik nou te rennen / Ik heb helemaal geen haast 
 
 

Wisseltrofee 
 
Wie vorig jaar op de AOT aanwezig was heeft het onderwerp van dit stukje al 
kunnen bewonderen: een houten wandelstok van zo’n 1,5 meter lang, versierd 
met leren bandje en gegraveerde plaatjes. Speciaal ingevoerd ter gelegenheid 
van de twintigste AOT: de AOT wisseltrofee.  
 
En daar valt wel wat over te vertellen. Namelijk dat de winnaars van een AOT in 
het vervolg meer krijgen dan voorheen. Wat vorige jaren ophield bij eeuwige 
roem en een leuke eerste prijs om een ereplaatsje in je huis te geven, gaat nu 
worden uitgebreid met een bezoekje bij de winnende deelnemers thuis (liefst 
één waarbij we onszelf tot een etentje uitnodigen ☺) van zoveel mogelijk 
Staffleden, een aantal weken na de AOT, om hoogstpersoonlijk de AOT 
wisseltrofee te komen overhandigen. Nu met jaartal en gegraveerd naamplaatje 
met de teamnaam erop! En dat is nog niet alles, als winnend team mag je de 
trofee het hele jaar in je bezit houden en rust op jullie de eervolle taak de 
eerstvolgende AOT de wisseltrofee tijdens de gehele tocht bij je te dragen, en 
(nog beter) er ook daadwerkelijk mee te wandelen!  
 
Het eerste plaatje zit er inmiddels op: Freggelgrot Inc. hebben hun plaatsje op 
de trofee al veroverd (en wij hebben ons etentje gehad). Wie volgt?! 
 



Freggels versus Langnamigen 
 
Dit jaar doen meer dan 40 teams mee aan de AOT, elk met hun eigen doel, 
beleving, motto’s, taktieken, etc. Sommigen moeten in de top 5 eindigen, 
anderen vinden het al best als ze ‘m uitlopen, voor weer anderen is het  vooral 
belangrijk om boven dat andere team te eindigen. Deze diversiteit is één van de 
dingen die de AOT zo leuk maakt. Om dit te laten zien hebben we twee teams 
gevraagd een stukje over hun AOT te schrijven, namelijk de Freggelgrot Inc., 
winnaars van de afgelopen twee jaar, en Langste Naam, een ander team dat al 
jaren meedoet maar niet klassementsgericht is.  
 
De Freggelgrot Inc. 
 
Hallo, effe voorstellen. Wij zijn Jasper, Joris, Michiel en Emiel, beter bekend als 
de Freggelgrot Inc. Dit jaar doen we voor de zesde keer mee aan de AOT. Als 
Pinksteren eraan komt begint het bij ons weer te kriebelen. Een avondje 
vergaderen is bij ons de voorbereiding en sinds dit jaar hebben we ook kennis 
gemaakt met de ZOT. Als het dan eenmaal Pinksteren is, scheuren we 
standaard met twee buitententen richting de Belgische Ardennen  

(materiaalmeesters…bedankt!). 
Tijdens de AOT houden we 
onszelf overeind met: 
“winegums, ranzige repen, 
instant boerenkool, 
knoflooksalami, fiets zonder 
zadel, Huub Hangop, De Vlieger 
van André, bloed zweet en 
tranen en bovenal… de kronkel 
in ons hoofd”. Uiteraard kan dit 
alles niet werken zonder onze 
zonnebril en onze taakverdeling; 

Gobo is de Kaartfreggel, Red is de Postenfreggel, Mokey is de Kompasfreggel 
en Wembley is de Tijdrekenfreggel. Voor de rest bestaat de tactiek uit verstand 
op nul en zo’n beetje alle posten (soms min één) lopen.... 
 
De AOT is voor ons: “anderen en onszelf tegenkomen”. 
 
Motto?: Doodlopend?….dat maken wij wel uit! Think positive, move forward.   
 
IN DE FREGGELGROT…YEAH!!!! 
 

Langste Naam 
 

Pfff, tis alweer voor het vijfde jaar dat de onze teamnaam meeloopt. Je zou het 
onze Lustrumloop kunnen noemen (of Lust-rum-loop, dat is misschien 
toepasselijker). In die vijf jaar hebben er al heel wat mensen namens de 
Langste Naam meegelopen. En al die mensen hebben hun eigen taktieken en 
willen die ook te (loop)pas en te onpas op de andere teamleden uitproberen. 
Maar toch wordt, ondanks al die verschillende inzichten, meestal de eindstreep 
gehaald. Dat moet ook wel, aan onze voorbereiding kan het immers niet liggen. 
Met carnaval begint de training al. Het eerste eelt wordt in die dagen op de 
voeten gelopen. Onwetend waar je naar toe loopt, maar altijd met een post (in 
die dagen ook wel kroeg genoemd) in het vizier. Met carnaval zijn we er 
overigens wel heel goed in om bonustijd te scoren, dat is met de echte AOT 
altijd wat minder. 
 
Na deze oefening volgt er altijd een teambespreking, wie doet de 
boodschappen, wat voor tent nemen we mee, wat gaan we eten en zou er dit 
jaar wel voldoende bier zijn ingekocht? Vervolgens krijgen we een hoogtestage, 
diepte-training en een mijmer-avond. Tijdens de laatste avond mijmeren we 
over Snelle Jelle, Glibbert, hoe het de andere jaren was en ook over een 
gezellig kroegje in Luik (Chez Nannette, hier gaan we steevast langs tijdens de 
heenreis. De terugreis lukt het ons door alle spierpijn niet meer om ons op de 
barkrukken te hijsen, maar gelukkig komen we dan vaak langs de natte grotten 
van Han). 
 
Ook wordt tijdens die avond ons motto nog een keer besproken; en dat is 
eigenlijk simpel: Winnen is geen optie! Maar we hebben ook altijd praktische 
submotto's; dit jaar zijn dat de volgende: we willen een keer achter de persoon 
met het kompas aanlopen en ook willen we alleen doorsteekjes maken als de 
weg het toelaat. Tijdens het lopen blijven we uitkijken naar de posten waar we 
lekker kunnen zitten en ook moeten we de eerste de beste kroeg aandoen die 
we tegenkomen. Ook al is dat in de eerste vijf minuten, want de ervaring leert 
dat dat vaak ook de laatste is. Verder hebben we besloten dat we dit jaar 
gematigd beginnen en ook gematigd eindigen. En wat we daar tussenin gaan 
doen, houd de eindstand (en ook de barrekening) maar in de gaten. 
 
Wij zijn er klaar voor, wij gaan pieken dit jaar! 
 
 
 
 
 
 
 



De organisatie in beeld 
 

Aanschouw de organisatie van uw tocht! Achter elke naam staat waar hij/zij 
actief in is, en het aantal AOT’s als Staff. De verschillende 
organisatieonderdelen zijn: ALgemeen, ROute, PR Inschrijving & Internet, 
Stafzaken & TRansport, MaTeriaal, FOurage en ADministratie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Annotee (STR, AL, PRII;4) 
Heeft in vele werkgroepen gezeten. 
Een manusje-van-alles.  

Natascha Broekhuisen
(RO, FO; 1)  Het jongste 

Stafflid en gaat voor 
het eerst mee!

Bart de Wild (AL; STR; 1) 
Dit wordt zijn eerste AOT! 
Werkte o.a. hard aan dit 
deelnemersboekje. 

Simone Fowkes (AL; 7)
Een van de creatieve

 motoren. Samen met Eline 
het gezicht van de soeppost. 

Roland Masselink (FO; 7) 
Onder andere vormgever van  
veel AOT-‘publikaties’ en vader  
van het huidige kooksysteem. 

Ralf Willems (RO, PRII; 3)
Weg kwijt? Schop Ralf! ☺

Eén van de makers
 van de kaarttrucjes.

Maarten van Roest (AD; 8) 
Jarenlang voorzitter en  
in bijna elke werkgroep  
wel actief geweest. 

Arno Zweers (PRII; 10)
De man achter de 
AOT-site. Op vele

 terreinen inzetbaar.

Marco Krechting (MT; 3)
Een absolute sfeermaker  
binnen de organisatie. 

Eline Kollaard (AL; 8)
Motivator voor Staff en deel- 
nemers. Samen met Simone 
al jaren maker van de 1e prijs.

Martijn Huibers (AL, AD; 7)
Onder andere tolk, uitslag-

computerprogrammamaker en 
jarenlang penningmeester. 

Rein Krol (RO, MA; 14) 
Een echte rot in het vak. Trotse 
eigenaar van de Suzuki-‘jeep’  
alias “De Soes”.

Jennifer Faber (STR, AD, AL; 3)
Maker van het AOT-logo,

 de huidige penning-
meester, en meer.

Ruben Alkema (RO; 5)
Een fanatiek Kaartmaker  
cq. –verknipper.  
 

Maarten Bal (RO, AD; 6)
De huidige voorzitter. 

Heeft al veel goeds verricht.

Tijdens de AOT zelf wordt de AOT Staff uitgebreid met de volgende mensen: 
Robert, Niels, Gudo, Rutger S, Rutger v R, Jojanneke, Ronald en Margreet. 
Zij zijn een onmisbare aanvulling!! Neem bv. 'Robe', die al jaren voor licht, geluid, 
stroom en nog veel meer zorgt – als het licht uitvalt raakt niemand in paniek maar 
roept iedereen “ROBERT!!!".  Met z’n allen waren en zijn we enthousiast aan de 
slag om de AOT voor jullie tot een gezellige gave geslaagde activiteit te maken! 

Professor Barabas (MT, STR; 1)
Brein achter de organisatie.

Uitvinder van Teletijdmachine 
(geliefd bij klassementsteams).



Schaven aan de route  
 
Dit jaar tracht ik voor de laatste keer leiding te geven aan de commissie ROute. 
Trachten, ten eerste omdat ik van ganser harte hoop dat de nieuwe club 
volgend jaar ook zonder de “ouwe hap” een goede (of nog betere) AOT in 
elkaar kan zetten, en ten tweede omdat “het jonge spul” soms wat moeilijk in de 
hand te houden is in hun enthousiasme. Wat ik daarmee bedoel probeer ik 
duidelijk te maken met wat citaten verderop in dit boekje.  
 
Ik heb mij van oudsher steeds erg aangetrokken gevoeld tot de commissie 
ROute van de AOT, en ik heb volgens mij de afgelopen jaren geen jaar 
overgeslagen. Het is een mooi proces om de route te zien ontstaan en 
ontwikkelen en te doen afronden. In oktober of november begint het weer te 
kriebelen en prikken we een bruikbaar gebied. Op de overzichtskaart bestrijken 
de 21 AOT-gebieden nu bijna de gehele Ardennen (inclusief de Luxemburgse 
en Duitse “Ardennen”), gedeeltelijk al met overlap, maar dat geeft niets. Een 
enkele veteraan herinnert zich misschien wel bepaalde plekken (en vele 
anderen hebben misschien op zijn minst het idee van herkenning). En ondanks 
dat er mooie AOT’s zijn gelopen in beide andere landen, blijft België voor mij 
nog het meest “echte” AOT-land. De hoogvlaktes zijn ruiger, de paden 
modderiger en de bossen minder geciviliseerd. Zelfs het weer lijkt er 
uitdagender. In België kun je nog wat doen. 
 
Het begint pas echt in een café ergens in de Ardennen, ’s avonds, ergens rond 
nieuwjaar. Als we 2 boeren bereid hebben gevonden op hun weiland te mogen 
kamperen, kunnen we de route gaan plannen en posten prikken op de plekken 
waar we ze hebben willen. Overdags rijden we – sneeuw, vorst, regen, wind (of 
zon) trotserend – door de Ardennen, zolang het daglicht dat toelaat. Dit is het 
mooiste deel van het AOT-Staff jaar. Avond aan avond zitten we in ons 
stamcafé over de kaarten gebogen. Hebben we een goede en goed bereikbare 
plek voor de soeppost? Zitten er verboden stukken in het gebied? Is de afstand 
niet te lang en niet te kort? Waar laten we de top 10 lopers hun extra energie 
op botvieren? Waar kunnen we asfalt vermijden? En elke avond krijgt de route 
meer vorm. Elke avond kijken we nauwkeuriger op welke paden we verwachten 
dat de deelnemers lopen. Nog wat schuiven met dat postje. Toch die post van 
eergisteren gebruiken in combinatie met die nieuwe. Morgen daar nog 2 posten 
bijmaken. Dit bijschaven vind ik bijna het leukste van allemaal. Als het aan mij 
lag, dan duurde het uitzetten 1 of 2 dagen langer.  
Niettemin kan ik u met gepaste trots mededelen dat het mij op de allerlaatste 
dag van het uitzetten gelukt is een gepaste erfenis voor u achter te laten. Hij 
heet: post 39, en hij bevindt zich op het eind van dag 2. De klassements-lopers 
wil ik het advies geven wat energie te bewaren om deze bijzondere post op zijn 
minst te aanschouwen. 
 

Als we dan met Pasen de route zelf gaan lopen, zie je pas echt hoe de 
deelnemers het gaan krijgen. In een paar teams controleren we te voet de 
posten. Dat betekent soms dat we een andere volgorde van posten lopen dan 
de meeste deelnemers, wij lopen namelijk per team alle posten van een 
bepaalde hoek van de kaart. En dan kom je soms hele mooie stukken tegen, 
waarvan het jammer is dat de meeste deelnemers er net niet komen. En soms 
kom je lelijke of moeilijke stukken tegen waar de meeste deelnemers net wel 
komen. En dan jeukt het bij mij. Dan wil ik de route bijschaven, posten wijzigen, 
en de AOT nog mooier maken. ’s Avonds zitten we dan in ons stamcafé over 
de kaarten gebogen. Meestal veranderen er nog wel een aantal dingen tijdens 
dit weekend, maar er zijn meestal ook wel anderen die mijn neiging tot 
bijschaven wat afremmen. Als het aan mij lag, dan duurde het proeflopen 1 of 2 
dagen langer. 
 
En dan blijkt dat er maar 7 weken tussen Pasen en Pinksteren liggen. Dan zijn 
we weer elke week druk met copiën, schaar, fineliner, cirkelmal, operatiesetje, 
plakband en pritt. Dan moet je je spullen ineens aanleveren aan de mensen 
van het deelnemersboekje, het postenboekje en het draaiboek. Maar spijt van 
al dat bijschaven? Nee, geen spijt. Het is voor mij het één-na mooiste van de 
AOT. 
 
En als ik volgend jaar rond oudjaar en Pasen elders ben dan in de Ardennen, 
en mijn taak is waargenomen door anderen, wie weet… is het dan tijd voor een 
digitale manier van kaartmaken. 
 
Ik hoop u allen in goede gezondheid weer te zien, tijdens deze en nog vele 
andere Pinksterdagen. 
 
Rein Krol 
 

 
 



Citaten van de commissie ROute 
 
Hier volgen enkele citaten, zoals gehoord op de vaste kaart-maak-avond. 
Mocht u of één van uw teamgenoten van ondergemiddelde psychische sterkte 
zijn, dan wordt u aangeraden dit deel niet te (laten) lezen en eenvoudig uit dit 
boekje te scheuren... 
 
 
 

 
- “Past de kaart ook op een A3-tje?” 
- “Dat kunnen we niet maken, dat is té slecht!” “Al 

gebeurd.” 
- “We hebben meer dan 40 deelnemende teams.” 

“Dit jaar nog wel…” 
- “Dat kun je niet in het postenboekje zetten!” “Van 

mij mag het, ik heb het niet gezegd.” 
- “Gezocht: commissie nazorg (M/V). Taak: 

psychologische steun verlenen aan gestrande 
deelnemers.” 

- “Pluspunt: Rein zit volgend jaar niet in ROute.” 
- “Minpunt: Rein WILDE volgend jaar lopen…” 
- “Kaart: lichtgewicht en mileuvriendelijk.” 
- “Heb jij die post nog ingeplakt?” “Zou jij dat niet 

doen?” 
- “Dat zou veel te gemakkelijk wezen.” 
- “Wie heeft dat plaatje van Wiske op die kaart 

geplakt?” “Hoezo, zit hij over een post?” “Ja.” 
 
Met vriendelijke groeten,  

De commissie ROute. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.S.: Graag willen we Henk bedanken voor alle koppen koffie die hij voor ons heeft gezet en 
geserveerd! Je kunt concurreren met Corrie! 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
 

• Tijdens de looptocht nemen jullie in je rugzakken mee wat je denkt 
nodig te hebben. Dat is per groep minimaal mee: kompas, 
kaarthoekmeter, slaapzak, tentje o.i.d., paspoort, EHBO spul, 
schrijfgerei. 

• Het eten voor (vrijdag en) de hele zaterdag moet je zelf verzorgen en 
meesjouwen. Zondag en maandag zorgen wij voor alle maaltijden. 
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 lastig kwijt. Wegwerptentjes e.d. mogen niet 
worden achtergelaten op het tweede kampterrein, maar moeten 
worden meegenomen. 

• Vrijdag, zaterdag, en zondag wordt er door ons drinken verkocht. Dit 
wordt per groep bijgehouden op een streeplijst. Je wordt verzocht dit 
maandag voor vertrek af te rekenen met de penningmeester van de 
Staff (Jennifer). 

• 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. 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. Je 
krijgt de T-shirts na afloop van de AOT.  

• Tijdens de AOT gelden de volgende noodnummers:  
 

Arno Zweers ++31 6 21854413 
Maarten Bal ++31 6 23665369 

 
Ze dienen om dringende berichten van het thuisfront door te geven of 
voor zeer dringende zaken tijdens de tocht zelf. We bevinden ons in 
een gebied waar we niet overal bereik hebben. Als beide nummers 
onbereikbaar zijn, spreek dan een bericht in. We controleren regelmatig 
of er berichten zijn. 

• Tip: veel groepen hebben kant en klare stickertjes bij zich om voorzien 
van hun doorkomsttijd op de postenkaarten te plakken. 

 
 
 
 
 
 
 



Oriënteren is een sport  
 
Rik Pennartz heeft samen met Michiel Houthuijzen en Maarten de Vries de 
eerste AOT bedacht en georganiseerd. We hebben hem gevraagd om hierover 
wat te vertellen. Lees hieronder een stukje AOT historie... 
 
Oriënteren is een sport. Dat had ik zelf ook niet geweten, maar daar kwam ik 
achter toen ik aan het hardlopen was. Ik liep namelijk graag hard; ver, veel en 
hard. Ik deed mee aan wedstrijden op de baan en aan crossen in het bos. En 
zo kwam ik erachter dat orienteren een sport was die in Zweden beoefend 
werd. De atleten kozen dan een stuk bos uit en zetten op de kaart 10 min of 
meer willekeurige posten, die je zo snel mogelijk moest zien te vinden. Het stuk 
bos was niet erg groot en als je er na afloop 10 kilometer op had zitten dan was 
je waarschijnlijk veel fout gelopen. Een vaste route bestond niet. Iedere atleet, 
gehuld in short en mouw-loos hemd kreeg een kaart mee van het bos en een 
kompas en bepaalde zelf hoe je die posten zo snel mogelijk kon bereiken. En 
bij iedere post hing een kniptang of een stempel om te bewijzen dat je er 
geweest was. Ik heb zelf nooit meegedaan aan die oriëntatieloopjes, maar het 
trok me wel enorm aan. Het leek de ultieme test te zijn van conditie 
gecombineerd met slim kaartlezen. 
 
Later, op één van die gemoedelijke stam avonden als zovelen, onder het genot 
van koel bier, ontmoette ik Maarten en Michiel die net terug waren uit 
Noorwegen en allerlei wilde trektocht ideeën hadden. Op die avond kwamen 3 
afzonderlijke ideeën bijeen. Drie hersenspinsels. Ik vertelde over een idee van 
een mega-oriëntatieloop en het concept van een oriëntatie trektocht in de 
Ardennense bossen werd geboren. De naam "Ardennen Oriëntatie Tocht" werd 
al snel geroepen (door Michiel meen ik) en de meeste bizarre plannen werden 
gesmeed. De tocht moest minimaal 50 km per dag zijn, met de nadruk op 
"zwaar" en het overzwemmen van een stuwmeer met zelfgebouwd vlot voor de 
rugzak kon zeker niet ontbreken. 
 
Het doelgebied voor de eerste tocht was gauw gekozen (Eupen) en we 
verzonnen een methode om de kaarten waterdicht mee te kunnen nemen. Het 
plastificeren van de gecopiëerde kaarten leverde na de eerste watertest papier 
maché prut op en we besloten het insealen te proberen. Ik volgde op dat 
moment een studie in Wageningen bij een bijzonder saai instituut, waarvan het 
enige voordeel is geweest dat men er een sealapparaat had staan. Menige 
AOT kaart is dan ook op het Instituut voor Plantenveredeling ingeseald. 
 
 
 
 
 

Aan de eerste AOT [in 1983, red.] deden 35 deelnemers mee (+/-) en ik kan me 
nog goed herinneren dat de bonusposten vooral overgeslagen werden, dat er 
heel veel blaren waren en dat er zelfs een deelnemer was die zonder schoenen 
aankwam. Het berekenen van de uitslagen was een nachtmerrie die tot diep in 
de nacht duurde, bij het licht van een petroleumlamp en het zou me niet 
verbazen als daarbij de nodige fouten gemaakt zijn (ik denk dat ik dat nu, na 20 
jaar wel kan zeggen). Het was immers allemaal handwerk! 
 
Na de tweede AOT besloten Maarten, Michiel en ik dat we zelf ook maar eens 
mee moesten doen, want eigenlijk vonden we het veel te leuk en tenslotte 
hadden we het zelf bedacht. Bij de 3e stonden we inderdaad aan de start; ons 
team gesterkt met de broer van Michiel, Rob. We verloren veel kostbare tijd 
door in een wit stuk van de kaart als (vogelpest)kippen zonder koppen de loop 
van de rivier "rechtdoor" te blijven volgen. Ik begrijp nog steeds niet hoe we niet 
op het idee waren gekomen dat er juist in dat witte stuk zo'n fantastische 
kronkel van de Ourthe bleek te zitten! Dat heeft ons waarschijnlijk de eerste 
plaats gekost, maar desalniettemin waren we moe en voldaan. 
 
Het doet mij veel plezier te zien dat de AOT nog steeds grote populariteit geniet 
(zeg maar gerust "nog grotere populariteit") en ik hoop van harte dat ik het nog 
een keer als deelnemer mee kan maken. See u nxt time! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je niet foutloopt dan zul je deze plek tegenkomen... 



Mooie tocht?  
 

 
Ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan een mooie tocht met mooie 
kampterreintjes voor jullie te regelen. Het kostte wederom enige moeite om 
bosgebieden en terreintjes te vinden die geschikt en beschikbaar waren. 
Allereerst moet je toestemming zien te krijgen van lokale autoriteiten die geen 
biet snappen van de opzet van de AOT en die soms nogal stug zijn. Daarna 
moet je een boer of landeigenaar zien te vinden die het aandurft om 160 man te 
herbergen op zijn weide. Onze ervaring is dat het veel uitmaakt wat de 
kennissen zeggen. Zowel dit jaar als vorig jaar werden de eigenaars van het 
eerste kampterrein sterk beïnvloed door wat 'men' zei. Een extra reden om te 
zorgen dat we ons goed gedragen.  
 
Bij het uitzetten van de posten hebben we geen problemen gehad, maar elke 
keer merken we weer de waarheid van het aloude 'wie goed doet, goed 
ontmoet'. Jagers, bosbouwers, boswachters en boeren die weilandjes in de 
bossen hebben, kennen elkaar allemaal en zijn altijd (zij het in verschillende 
mate) nieuwsgierig wat we in 'hun' bos doen. Onze ervaring is dat vriendelijk 
een hand opsteken of tenminste vriendelijk glimlachen terwijl je op een rustige 
manier een onverhard pad in rijdt of een simpel 'goedemiddag' terwijl je een 
postomschrijving maakt, een hoop argwaan en irritatie wegneemt bij deze 
mensen. Het zal de komende jaren niet makkelijker worden een AOT te 
organiseren, gebieden sluiten gebeurt her en der, over heropenen hoor je nooit 
iets. Daarom vragen we van jullie een paar simpele dingen: 
 

• Laat geen troep achter, ook niet op de posten. Op de soeppost en op 
het kamp zijn vuilniszakken. 

• Doorsteken: liever niet, zeker niet over akkers en weilanden. 
• Gedraag je beleefd tegen iedereen die je tegenkomt. 
• 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. 
 
Een zonnig pad en een lichte tred toegewenst! 
 
 
 
 
 
 
 

Bonustijden 
 
Soms horen wij denken: "Hoe komt de Staff toch aan die rare bonustijden?" 
Nou dat zullen we jullie eens uitleggen. Het begint 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. 
 
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 geintjes in de kaart (bv. blinde vlek). We 
bekijken hierbij wat de zwaarte van elk stuk route is. We onderscheiden drie 
terreincategoriën, met elk een bijbehorende loopsnelheid. De afstanden worden 
per categorie ingevoerd in een Excelsheet. Aan de hand van deze gegevens 
geeft Excel ons de looptijden tussen de posten. Voor het berekenen van de 
bonustijden moet er onderscheid worden gemaakt tussen keuzebonus- en 
bonusposten.  
 
Keuzebonusposten 
Aan keuzeposten kunnen bonussen toegekend worden. Dit doen we om de 
keuzeposten die niet gekozen zouden worden vanwege onaantrekkelijke ligging 
(langere looptijd) gelijkwaardig te maken aan de aantrekkelijkere keuzeposten. 
Het is dus de bedoeling om zo een aantal min of meer gelijkwaardige routes te 
creëren. 
 
Hoe het werkt kan het makkelijkst worden uitgelegd aan de hand van het 
onderstaande schematische plaatje. 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 van 1999. 
 

 
 

    Afstand (mm)    
Post-

nummers cat. 1 cat. 2 cat. 3 tot. 
afst. 

tot. tijd 
(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 
K2

21

19 20
Keuze- 
post:  
1 vd 2 

Verplichte 
post

Verplichte 
post



Ernaast staat het stukje Excelsheet dat is gebruikt voor de berekening van de 
bonustijden 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 
terreincategoriën. In de eennalaatste kolom staat de totale afstand tussen de 
twee posten. De laatste kolom is de belangrijkste. Hij bevat de looptijd 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 looptijd 
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 K2-20-
21 kost 82,6 minuten. Dat betekent het aandoen van post 20 je 16,5 minuten 
meer kost dan het aandoen van post 19. De bonustijd 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 bonustijd 
die je daarmee kunt verdienen is weer gelijk aan de extra looptijd. Hier is dat 
dus 25 minuten (reken maar na).  
 
Het berekenen van de bonustijden voor andere combinaties 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 totaaltijd ver naar beneden te 
brengen. Dus als je toch energie genoeg hebt en je houdt van fraaie plekken in 
de natuur, dan zijn de bonusposten speciaal voor jou! De bonustijd 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 lukratief 
(als je fit genoeg bent). Je krijgt bovenop de extra looptijd namelijk nog een 
bonus van 30% van de looptijd. Hieronder volgt een voorbeeld. 
 

 

 
 

 

Post 2 in bovenstaand 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 looptijd bij 
dus 0,3 x (31,2 + 58,5) = 26,9 minuten. De totale bonustijd is dan 66,9 minuten, 
dus naar boven afgerond 70 minuten. 
 
De AOT 2003 bevat een voor de AOT nieuw type post: de verdeelbonuspost. 
De bonustijd 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 bonustijd 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 tijd zal opleveren.  
 
Dan rest ons nog te vertellen dat de bonustijden vóór in de postenboekjes 
staan en dat die tijden grondig gecontroleerd zijn, en dus gelden. Gebruik die 
bonustijden bij het kiezen van je route. Zoals je hebt gezien zijn bonustijden 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 tijdwinst, dus een kleinere eindtijd. En dat is waar het uiteindelijk 
om draait in het klassement.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postnummers tot. tijd (min) 

1 3 59,7 

1 2 31,2 

2 3 58,5 

2 3

1

Bonus-
post 

Verplichte 
post 

Verplichte 
post 



Routebeschrijving  
 

 
Kijk bij het laatste stuk uit naar onze bordjes “AOT”. 
 

- Neem vanaf Namur in België de E411 (A4) richting het zuiden 
- Neem afslag 23: Wellin. 
- Ga bovenaan de afrit linksaf richting Han-sur-Lesse, steek de snelweg 

over. 
- Sla na 1 km rechtsaf richting Rochefort / Han-sur-Lesse / 

Ave-et-Auffe. 
- Volg deze weg 3 km tot in Ave-et-Auffe. 
- Sla op de kruising rechtsaf richting Belvaux. 
- Weg 2 km volgen tot in Belvaux. 
- Op de T-spliting linksaf, brug over richting Bure / Tellin. 
- Op de T-splitsing na de brug links. 
- Smalle slingerweg 3 km volgen. 
- Op kruising met grotere weg (midden tussen de weilanden) linksaf. 
- Deze weg 2 km volgen tot in Wavreille. 
- Midden in het dorp scherp linksaf. 
- Bult op en weg volgen tot bovenaan: welkom op het startterrein van de 

21e AOT! 
 
 

Aantekeningen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot ziens op de AOT! 
 
 
 
 

 
 
 

De AOT-Staff 2003 
 

Ardennen Oriëntatie Tocht 2003 
Georganiseerd door Scouting OPV-Schoonoord uit Oosterbeek 

 
Arno 06-21854413 

Jennifer 0317-418001 (ook voor vragen over de financiën) 
http://www.ardennenorientatietocht.nl 

aot@scoutnet.nl 
 

 


