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Voorwoord

Opzet van de AOT

Guten Tag deelnemers,
‘Komt ‘ie dan hè’: het deelnemersboekje van de AOT 2006! 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!
Net zoals vorig jaar is de kernstaff weer jonger dan ooit. Daarnaast introduceren
we een nieuw systeem voor het postenboekje.
De Staff doet zijn uiterste best om ook deze AOT weer tot een geslaagd
weekend te maken. Wij hebben er enorm veel zin in!
Succes met jullie voorbereidingen, heel veel plezier toegewenst en tot ziens op
de AOT 2006!

De AOT-Staff 2006

Contactpersonen:
Bart de Wild 06-49058099
Remco Ulrich 06-42206992 (ook voor vragen over de financiën)
info@ardennenorientatietocht.nl
www.ArdennenOrientatieTocht.nl
Website:
Sinds begin van dit jaar is onze website vernieuwd. De Staff is druk bezig met
het vernaderen van dingen en het toevoegen van nieuwe dingen op de site.
Heb je leuke tip of suggesties mail ze dan.
Actuele informatie over de AOT is ook te vinden op de website, kijk dan bij
het laatste nieuws. Mocht er wat zijn dan zullen we dat daar melden!

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 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.

De Regels
Op iedere post hangt een postenkaart en een FP (figurenperforator). 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 digitale foto kan dan alsnog
door de Staff worden nagegaan of je op de goede plek bent geweest.

Zoals bij ieder "kaartspel" zijn er ook bij de AOT spelregels om alles in goede banen
te leiden. Ten opzichte van vorig jaar is het reglement niet 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. X uur is door de Staff nader te bepalen straftijd.
3. 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 X uur).
4. Toegestaan is alleen het gebruik van de door de Staff verstrekte, gekopieerde
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 X
uur bestraft.
5. Op alle posten (ook op bemande) hangt een posttekst en een FP. Zowel FPknipsel als de posttekst moeten worden overgenomen op de daarvoor bestemde
plaats in het bij de start verstrekte postenboekje (zie ook punt 16). De posttekst is
facultatief en dient ter controle bij twijfel.
6. 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 over bonustijden zie
elders in dit boekje).
7. 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.
8.

Mededelingen
9. Voor elke gemiste verplichte post geldt een straftijd van minimaal X uur. Ook
het lopen van minder dan het minimumaantal posten van een groepje
keuzeposten kost minimaal X uur per gemiste post.
10. Op het splitsen van een groep tijdens het lopen van de AOT staat een
straftijd van minimaal X uur.
11. Deelnemers morgen geen gebruik maken van Staff-materiaal in het
algemeen. Gebeurt dit toch dan staat er een straftijd van minimaal X uur op.
Hier valt b.v. ook het slapen onder Staff zeil / tenten onder.
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.
13. Er staat een straftijd van minimaal X uur op het achterlaten van materiaal
(tentbordje, tent, grondzeil, enz).
14. 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.
15. De derde persoon met rugzak is bepalend voor de sprinttijd van een groepje
(zie voor uitleg elders in dit boekje).
16. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van caravans, vouwwagens,
campers, etc.
17. Groepen van rechts gaan voor.
18. Het postenboekje dient heel te zijn bij de finish van dag 1 en dag 2. Extreem
beschadigde pagina’s wordt gezien als fraude en wordt bestraft met een
straftijd van minimaal X uur.
19. Boetes van boswachters of iets dergelijks die voortkomen uit handelingen
vanuit jezelf zijn voor eigen rekening, de AOT is er niet aansprakelijk voor.
20. In overige gevallen beslist altijd de Staff.

•

•
•

•

•

•

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 11.00
uur af te rekenen bij de penningmeester van de Staff (Remco). Je levert dan ook
je tentbordje in en in ruil daardoor krijg je een naambandje en de door jouw team
ingeleverde T-shirts.
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 (geen vuilniszak!). Je krijgt de T-shirts na afloop van
de AOT.
Tijdens de AOT gelden de volgende noodnummers:

Remco +31 6 42206992
Bart: +31 6 49058099
Ze dienen om dringende berichten van het thuisfront door te
geven of voor 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.

•

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

De organisatie
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, Public Relations, Team
Inschrijving & Internet, Stafzaken & TRansport, MaTeriaal, FOurage en
ADministratie.
Bart de Wild (RO; TII; 4)
Zijn achternaam verklaart de foto, maar toch kan deze jongen ook
heel serieus zijn. Bart is de kracht achter de lopende motor.

Janneke Krechting (AL; RO; 2)
Het meisje dat vorig jaar met haar blote voeten door de modder banjerde.
Waar Janneke is schijnt het zonnetje. Meis, pas goed op jezelf dit jaar!
Frans Keijzer (AL; RO; 1)
Altijd aanwezig; letterlijk en figuurlijk. Met Frans aan je zijde zul je je
niet vervelen.
Rene van Dijk (TII; 1)
Zoek bij Rene in zijn jaszak en Shakespear zal tevoorschijn komen.

Remco Ulrich (AL; RO; PR; TII; AD; 3)
Remco, het stralende teletubbie-zonnetje, heeft zoals gewoonlijk veel
gedaan voor de AOT. Remco is de huidige penningmeest. Remco zal
voor verschillende kinderliederen zorgen tijdens
Pinksteren!
Tjalling Heuvel (RO; STTR; 2)
Sinds dit jaar heeft Tjalling zijn kapper weten te vinden, zoals je op
de foto kunt zien. Hij heeft veel gedaan in de transport, vandaar dat
hij ook lid is van de LARO Stam.
Marco Krechting (MT; 6)
Dankzij Marco hebben jullie een zeefdruk op je shirt. Hij is
van de moertjes en van de ‘geëlektrocuteerde’ boutjes.

de man

Selma Maussart (AL; RO; 3)
Deze leuke, gekke, positieve meid is altijd even vrolijk. Zij heeft
samen met onderstaand maatje dit boekje in elkaar geknutseld.
Ilse Wittenberg (AL; 2)
Medemaakster van dit boekje. Deze super, vetcoole, positieve
troela is de nachten al aan het aftellen voor de AOT.
Roland Masselink (RO; FO; 10)
Dit is zijn 10e keer! Roland, ga zo door!

Angelique Vedder (AL; 2)
Zij staat bekend om haar crea bea’s. De winnaars zullen hier nog blij
mee zijn. Met Angelique gaan we zeker Vedder.

Chantal van Kempen (MT; FO; 1)
Onder anderen Chantal heeft proef gelopen.
route net een achtbaan.

Volgens haar is de

Matthijs Vreeman (AL; 1)
De maker van dit prachtige Tubbie Logo. Hij is echt Vree(d)-man!

Tijmen Pranger (STTR; 1)
Dit is pas zijn eerste AOT en nu al onmisbaar!
Iris de Bont (PR; FO; 1)
Iris maakt het niet gauw Bont, maar zodra ze in haar sas is gaat ze los.
Dit is tijdens het proeflopen ook gebleken.
Rudolf Hakkenberg van Gaasbeek (RO; STTR; MT; 1)
Deze man van adel heeft hard gewerkt aan de geheimzinnige vlag…
Robert Klomp (21)
Al zijn 21e AOT! Deze ervaren man kunnen we er maar al te goed bij
hebben. In de donkere tijden zal Robert voor een lichtje zorgen.

Postenboekje
Tijdens de AOT zelf wordt de AOT-Staff uitgebreid met de volgende
mensen:
Henri, Ruben, Margreet, Marieke, James , Alice, Daniël, Suzanne
Zij zijn een onmisbare aanvulling!!!

Nieuw voor het postenboekje: we hebben nu FP’s (figurenperforatoren) in plaats van
de traditionele stempels.
Waarom FP’s?

Ten tijde van de productie van het deelnemersboekje waren nog niet alle
staffleden bekend.
Tijdens de AOT zul je dus meer mensen tegen komen, gelukkig hebben we
naamkaartjes dus je kunt je gewoon aanspreken.
Ook de staffleden die niet vermeld zijn, zijn een onmisbare aanvulling!

De naam FP is ontstaan door de twee creatieve dames: Selma en Ilse. FP is nou
eenmaal makkelijker om te schijven en om te zeggen in plaats van
figurenperforatoren.
Neem nou bijvoorbeeld afgelopen AOT-jaar. Het regende pijpenstelen. Alle prachtige,
door jullie gedrukte stempels, liepen uit. Geen figuurtje meer te bekennen. Een
probleem voor de controlepost, een regelrechte ramp. Postenboekjes konden nog
moeilijk na gekeken worden. Met bloed, zweet en tranen is er vorig een uitslag
uitgekomen. Dit probleem wilden we dit jaar voorkomen. Na veel denkwerk kwamen
we op het idee FP’s te gebruiken. Nog een probleem…: vind maar eens 40
verschillende FP’s. Er werden verscheidende winkels afgezocht, het was echt een
speurwerk, maar met resultaat!
Tijdens het starten krijg je meer informatie over het postenboekje en de FP’

☺
♥

Werkgroepen

Mooie tocht?

1. Schema? Hu? We kloten maar wat aan!
2. Gouden sandalen met een knalgroen strikje.
3. Daar verschillen de meningen over…
4. *Zucht…* Wat een vraag!
1. Zullen we ’t daar maar niet over hebben…?!
2.
Wat bedoel je?
3. Goed thema, veel mogelijkheden.
4. Serieus, actief en gezellig.
1.
2.
3.
4.

We weten niet eens wat het schema is?
Hahaha (cynisch).
Wel grappig.
Ff over nadenken…

1. Ja Remco wel.
2. Op mijn optijdloopschoenen.
3. ‘Oh oooww…’
4. (Mogen het er ook 20 zijn?) Prima werkende Staff!
1. Altijd, wij wel!
2. Wat voor’n schoenen? Uh, op wielen.
3. Die Tubbies zijn wel aardig.
4. In drie woorden?
1. Nee, wij hollen er achter aan.
2. Niet van toepassing, want wij hollen achter het schema aan.
3. Erg thematisch.
4. Op blote voeten.
1. Op schema lopen?
2. Schoenen? Juist! Schoenen met grof profiel.
3. Van ons had het wel iets anders mogen zijn.
4. Ja, wel goed!

Sfeerimpressie Proeflopen 2006
Rudolf, Marco en Iris kwamen pas ‘s avonds laat in Luxemburg aan (laat Marco niet
navigeren, vooral niet in Luik!). Ze voegden zich bij de rest van de Staff, die onder het
genot van ‘weiß wein’ aan het kaarten was. De volgende dag, gingen ze, en de
andere Staffleden, in groepjes proeflopen. Ze hebben genoten van de mooie
omgeving en van de route.
De nacht was afzien. Tentstokken die omvielen, het tentdoek dat omhoog geblazen
werd, zodat de regen voor kletsnatte slaapzakken zorgde. De volgende dag was een
echte regendag, dat maakte het erg zwaar. Na een gezellige afsluitende avond zijn ze
huiswaarts gekeerd.
Wij vragen van jullie een paar simpele puntjes:
•
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. Dit i.v.m gevaar en
vernielingen.
Op de tweede dag slapen we bij een boer die redelijk wat te zeggen heeft in het
gebied. Mocht het zo zijn dat hij rare verhalen hoort dan zullen we geen tweede
kampterrein hebben.
•
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.
•
Bij de boer van dag 2 hebben we geen Hudo. Helaas. Gelukkig beschikken we
wel over een echt luxe toilet. Dit toilet mag ’s nachts niet gebruikt worden. Houd hier
rekening mee.
•
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!

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 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 looptijden tussen de posten. Voor het berekenen van de bonustijden moet er
onderscheid worden gemaakt tussen keuze- 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 ‘99.
Afstand (mm)
Postnummers

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

Verplichte
post

21

staat het stukje Excelsheet, dat gebruikt is 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 terreincategorieën. 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, 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 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 lucratief (als je fit genoeg bent).
Je krijgt bovenop de extra looptijd namelijk nog een bonus van 30% van de looptijd.
Hieronder volgt een voorbeeld.

2
19

Keuzepost:
1 vd 2

K2

3

Bonuspost

Verplichte
post

20

Verplichte
post

1

Verplichte
post

Postnummers

tot. tijd (min)

1

3

59,7

1

2

31,2

2

3

58,5

Groepstubbie
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.
We hebben ook nog 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.
Deze tijden zijn grondig gecontroleerd, en gelden dus. 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....

Tubbie Quiz

Routebeschrijving

Kijk eens goed naar u zelf. Kunt u me nu vertellen wat u bent?
1
□
man
3
□
vrouw
2
□
groot
4
□
klein
Als u ergens op zou vallen, waar valt u dan op?
1
□
man
2
□
vrouw
4
□
beide
3
□
blond
Op een dag bent u in Teletubbie Land. Wat zou u daar doen?
2
□
Als een kangaroo in een rondje gaan springen
3
□
Een stukje rijden in een supersnelle auto
1
□
Je handtasje schoonmaken
4
□
Je ballet oefenen
Tubbie wat?
4
□
1
□
3
□
2
□

Tubbie vla
Tubbie brood
Tubbie zonnetje
Tubbie skippybal

Kies een kleur.
4
□
3
□
2
□
1
□

rood
geel
groen
paars

Route beschrijving 24e AOT
1Neem de E25 richting Luxemburg
2Neem de E40 richting Verviers
3Neem de E42 richting Verviers
4Neem afslag 15 richting Luxemburg (N62)
5Blijf steeds de N62 richting Luxemburg volgen
6Neem bij de grote rotonde net na de grens België/Luxemburg de E421 richting
Diekrich
7Neem na de plaats Hosingen op een grote kruising de weg links richting
Wahlhaussen/Vianden, vanaf hier zul je de AOT-wegwijzerbordjes tegen komen.
8Ga als maar rechtdoor
9Na aan de rechterkant een huis met rode dakpannen te hebben gezien ga je, bij het
verlichte stuk, rechtsaf, dit is tegenover de afslag Wahlhaussen. (let goed op anders
ga je niet goed!)
10Daarna ga je rechts richting Merscheid
11Je gaat door Merscheid en bij de kerk houd je rechts aan.
12Je bent nu op het kamterrein, welkom op de 24e AOT!
Het is belangrijk dat je deze route volgt, dit in verband met het aanrijden bij het
kampterrein, kom je namelijk anders dan kan je niet eenvoudig het terrein op.

Het meest nr.1?

Het meest nr.3?

Het meest nr.2?

Het meest nr.4?

Aantekeningen
Tot ziens op de AOT!
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