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Bonjour deelnemers,
Voor je ligt dan eindelijk: het deelnemersboekje van de AOT 2008!
De AOT van 2008 zal worden gehouden in het gebied rondom St. Hubert in
België. We hebben weer een mooie tocht voor jullie uitgezet. Dit jaar heeft de
AOT als thema: Dommel. Wie kent deze dikke witte lieve hond niet?
In dit boekje vind je naast alle gebruikelijke serieuze informatie ook wat zaken
die je humeur kunnen gaan op vrolijken. Wat dacht van het Dommellied,
spelletjes voor onderweg (voor in de auto en voor tijdens het lopen), een echte
AOT-puzzel. Kortom het boekje staat weer vol met allerlei leuke dingen.
De AOT wordt ook steeds bekender. Ging de PR eerst nog via de standaard
Scoutingbladen, we zijn nu al te vinden om heel veel sites. De AOT wordt op
Scoutpedia (de wikipedia voor Scouts!) zelfs omschreven als dé zwaarste
looptocht voor Scouts in Nederland. Onze promotiecampagnes hebben succes
gehad, want ook dit jaar zijn er weer nieuwe deelnemers en zitten we zo goed
als vol!
Heb je ons trouwens tijdens de Scout-In gezien en heb je meegedaan met de
activiteiten die wij hielden? Dan heb je misschien wel een tegoedbon gewonnen.
Neem deze mee en verzilver hem op de soeppost van dag 1!
In september van dit jaar zijn we te vinden op de Nationale Jamboree. De AOT
is actiever dan ooit!
Wij wensen jullie allemaal veel leesplezier.
e

Wij hebben al zin in de 26 AOT. Jullie ook?
Succes met jullie voorbereidingen en tot 9 mei!

De AOTAOT-Staff 2008
2008
Contactpersonen:
Teunis Teunissen van Manen 06-33807565
Remco Ulrich 06-42206992 (ook voor vragen over de financiën)
info@ardennenorientatietocht.nl
www.ArdennenOrientatieTocht.nl
http://ardennenorientatietocht.hyves.nl/

De AOT is dit jaar in de omgeving van St. Hubert, het kampterrein ligt bij het dorpje
Bras-Haut.
Er zijn natuurlijk veel manieren om hier te komen. Hier is onze suggestie:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Neem de E25 in zuidelijke richting
Neem afslag Bastogne
Neem de N4 naar het westen (richting Namur / Marche)
Ga na ca. 8 km de N4 af (richting Libramont), onderaan meteen rechtsaf de
N826 op (richting Libramont).
Deze weg in totaal 12 km volgen (richting Recogne / Libramont):
o door Sprimont (bij verlaten Sprimont maakt doorgaande weg een
bocht naar rechts)
o door Amberloup, Jenneville, Moircy, tot in Freux
In Freux rechtsaf bij bord ‘Vesqueville 8’
Direct daarna linksaf (richting St. Hubert)
Na 2 km rechts aanhouden op splitsing
Na nog 1 km linksaf (richting Bras-Haut)
e
In Bras-Haut 1 afslag links (richting Bras-Bas)
Na 100 m linksaf, doodlopend weggetje in.

Welkom op het AOT terrein!
Natuurlijk wordt de weg ook gewezen door de bekende AOT-bordjes!

Als Staff hoor je nog eens wat. Je komt allerlei uitspraken tegen. Hieronder een
paar mooie AOT-quotes. Niet alleen van Staffleden, maar ook gewoon
‘’verkregen via het internet’’, iedereen heeft zo’n zijn AOT-quote.
Beter één blaar op de hand, dan tien op de voet!
De gestippelde paden, dat zijn toch geen spoorwegen, toch?
Goeiemorgen, het is 6 uur, jullie vertrekken over een uur!
STTR: van een kale pluk kun je niet kippen!
Snelheid is relatief - A. Einstein
Ik wil niet gered worden, breng maar koffie - R. Krol
Bonus is een keuze! - Kaartmaken 2008
De kortste afstand tussen 2 punten is een neerwaartse spiraal. - Topologie-wet
Erger je niet aan de slechte weg, maar geniet van de reis. - Barbara Hoffman
Niemand keert terug van een lange reis zoals hij vertrokken is. - Graham Greene
Wie een verkeerde weg inslaat, moet een heel eind lopen. - Voltaire
Wat staan er veel lijnen op die kaart, joh. Of heeft dat soms wat met de hoogte
te maken? - Een waterscouting groep
Dingen die je als deelnemer niet wil horen
“Volgens mij staan we hier….ongeveer…”
“Waar was ook al weer het noorden?”
“Die bonustijd hebben we nu wel verspild”
“Weet je wel zeker dat we goed zitten?”
“….hier zou de post moeten zijn…?!”
“Staat niet op de kaart….”
‘’We hadden beter….”
Zelf bedenken!
Bedenk zelf jouw AOT-quote. Laat hem
horen tijdens de AOT en misschien lees je
hem binnenkort terug op de website

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. 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.

Onderweg met de auto of te voet, het maakt niet uit hoe, een spelletje is altijd
gezellig en leuk! Hier dus wat suggesties wat je kunt doen als je je verveelt in de
auto, het bos, tussen de weilanden of misschien zelfs gewoon op het
kampterrein!
Twingo-en
Zie je een Renault Twingo (je weet wel, zo’n auto met die typische koplampen?
Roep heel hard “Twingo” en sla de gene die het dichtste bij je zit ergens waar
het niet al te veel pijn doet. Denk hierbij wel aan de bestuurder, die moet rijden!
En sla ook niet te hard want het blijft een spelletje!
Yellow Car
Een variatie op het Twingo-en hierboven. Zie je een gele auto dan mag je slaan!
Zie je een gele Twingo dan mag je dubbel slaan!
Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Iemand noemt een kleur( de kleur van het voorwerp in zijn hoofd) de rest mag
omstebeurt raden, raad je het goed mag jij een nieuw voorwerp kiezen.

Proeflopen
De Staff heeft wat voor jullie over. Zo gaan we eerst in de kou uitzetten. Dat doen we
altijd van 1 t/m 4 januari. Daarna verwerken we alles wat we hebben gedaan en daar
komt een route uit. We maken de kaart en met Pasen gaan we terug naar de
Ardennen. Daar gaan proeflopen. We kijken of de tocht te doen is, of er nog iets niet
klopt en of de puzzels niet te moeilijk zijn. Vaak is het mooi weer en is het lekker
lopen.
Dit jaar was dat wel anders. Pasen 2008 viel erg vroeg. Pasen kan nog één dag
vroeger vallen, op 22 maart. En omdat Pasen dit jaar erg vroeg viel was de kans op
slecht weer groot. En ja hoor, dat was het ook. Op goede vrijdag vertrokken we naar
de Ardennen. Het was koud en nat, het regende en sneeuwde. In de sneeuw
moesten we onze tent op zetten.
Zaterdags stond het lopen op het programma. Lekker in de regen, wind, kou en
sneeuw lopen. Wat hebben we toch voor jullie over. De zondag was gelukkig veel
beter. Er lag wel 20 cm sneeuw, maar het zonnetje scheen en de lucht was blauw.
Het proeflopen werd dus toch nog mooi afgesloten.

Ik ga op reis en neem mee
Men zegt steeds: “ ik ga op reis en neem mee…” en dan daarna noemen zij een
voorwerp. de volgende moet eerst de eerder genoemde voorwerpen zeggen en
dan er één toevoegen

De tocht is dit jaar ook weer super! Er zijn wat nieuwe posten die voor uitdaging
zorgen. De omgeving is mooi, zelfs met sneeuw!

Het dierenspel
Omstebeurt moet iedereen een diersoort noemen beginnend met de laatste
letter van de vorig genoemde diersoort (je mag diersoorten niet 2 x noemen).
Dus bijvoorbeeld; “paard, das, slang…." Je kunt ook andere categorieën
gebruiken.

Wij vragen van jullie een paar simpele puntjes:

Nummerbord-tafels
Langs de weg zie je allemaal auto’s met nummerborden. Daar ga je nu me
rekenen. Als het nummerbord “FS-96-85” dan reken je: 9 x 6 = 54 en 8 x 5 = 40.
Succes met rekenen!
Plaatsnamen achterstevoren
Stel je komt het plaatsnaambord van Amsterdam tegen. Dan kan je gewoon
Amsterdam zeggen, maar ook ‘’madretsma’’ Of te wel; achterstevoren. Wie kan
de meeste plaatsnamen achterste voren zeggen?
Veel plezier onderweg!

Om het gebied nog mooier te houden het volgende:

•
•
•
•
•

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.
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.
Zoals gemeld in het reglement: boetes voor eigen kosten!

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….

Naast alle leuke informatie in dit boekje, even wat zinnige en nuttige informatie. Wat
wist je het volgende al over “LOPEN”? :
Bij het lopen worden de voeten intensief gebruikt. In de literatuur worden de
anatomische bijzonderheden van de voet gezien als uniek voor het rechtop kunnen
staan van de mens en het voortbewegen op twee voeten. Om alle schokken tijdens
het lopen op te vangen, bestaat elke voet uit een samenstelsel van 26 beenderen en
214 gewrichtsbanden. Ook de bouw van de voet (hol) en het ruggenmerg dienen om
de schokken op te vangen.
De gemiddelde loopsnelheid van de mens ligt tussen 0,8 en 1,2 m/s (dus circa 4
km/h) afhankelijk van leeftijd, gezondheid en motief (met welke bedoeling wordt er
gelopen). Iemand van tachtig jaar heeft tijdens zijn leven ongeveer 120.000 km te
voet afgelegd. Een kind (mens) kan pas lopen met zijn 3e à 4e levensjaar. Daarvoor
is het op het ene been vallen en dan vlug het andere voorzetten. Lopen mag pas
lopen genoemd worden, wanneer rustig en met evenwicht bij iedere stap op een been
kan worden gestaan.
Een mens heeft bij het lopen zijn armen nodig. Dit om het juiste evenwicht te
behouden. De linkerarm wordt naar voren gebracht tegelijkertijd met het rechterbeen
De manier waarop de mens loopt wordt vergeleken met die van een dubbele slinger.
Tijdens de voorwaartse beweging zwaait het been dat los komt van de grond naar
voren, deze zwaai heet ook wel de eerste
slinger. Daarna raakt dat been de grond
met de hiel en rolt hierna door over de
voet naar de tenen, dit heet ook wel de
omgedraaide slingerbeweging.
Deze beweging wordt gecoördineerd
uitgevoerd zodat er altijd een van beide
voeten op de grond staat. Het loopproces
krijgt ongeveer zestig procent van zijn
verbruikte energie terug uit
slingerdynamica en grondreactiekrachten.
Nou, snappie het een beetje?

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 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 3 uur).
3. 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 6 uur bestraft.
4. Op alle posten (ook op bemande) hangt een posttekst en een FP. Zowel de
FP-knipsel 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.
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 over 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

Ernaast 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

3

Bonuspost

1

Verplichte
post

Verplichte
post

Postnummers

tot. Tijd (min)

1

3

59,7

1

2

31,2

2

3

58,5

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 K2-2021. Het zijn overigens posten uit de AOT ’99.

Afstand (mm)
Postnummers

cat. 1

cat. 2

cat. 3

Verplichte
post

21

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

19

Keuzepost:
1 vd 2

K2

20

Verplichte
post

8. Op het splitsen van een groep tijdens het lopen van de AOT staat een straftijd
van minimaal 6 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. Wanneer er toch buiten het kamp wordt
geslapen kost dat 6 uur straftijd.
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.
16. 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 3 uur.
17. Boetes van boswachters of iets dergelijks die voortkomen uit handelingen vanuit
jezelf zijn voor eigen rekening, de AOT is er niet aansprakelijk voor.
18. In alle overige gevallen beslist altijd de Staff.

Het thema van dit jaar is, het was je waarschijnlijk al opgevallen, Dommel. En
wie kent Dommel nou niet. Wie heeft er niet voor de buis gezeten (zelf of met je
(klein)kinderen)?
Hoe dan ook, alles staat in het teken van deze dikke ronde, witte hond.
Hieronder staat hét Dommellied. Muziek is te downloaden vanaf de AOT-site!
Veel zingplezier!
Kijk daar heb je Semafoor,
met zijn vriendje Dommel
Samen gaan ze het leven door,
en maken heel wat rommel
Dommel is rond, hij eet heel graag,
snoepjes, ijs en botten
Hij doet wat Semafoor hem vraagt,
en laat zich soms bedotten
Hier is Dommel, gekke hond,
heel dik, wit en rond
Vrolijk, lief en trouw,
hij heeft een hart van goud
Dommel is verbaasd,
als zijn baas weer iets uitvind,
waar hij het nut niet van ziet
Dommel heeft soms haast,
als ie moet helpen,
en hij het liefst eten zou
Dommel lacht heel gauw,
houd van het leven,
en hij kent zelden verdriet
Dommel is heel trouw,
je kunt op hem bouwen,
hij heeft... een hart van goud!!
Er is ook een dommel-Hyves, kijk eens op: http://dommelzangers.hyves.nl/ en
wordt lid van deze Hyves. Ow ja, en wordt dan ook gelijk lid van de AOT-Hyves

Verticaal:
1: Themafiguur van de AOT 2008.
2: Hoe werden tot 2 jaar geleden de logo’s van de AOT op de t-shirten van de deelnemers gedrukt?
3: Welk team heeft er in 2007 de effectiviteitspijs gewonnen?
5: welke kleur heeft dommel?
6: In welk gebied vindt de AOT altijd plaats?
9: Welke mensen zorgen ervoor dat de AOT plaats kan vinden?
10: Welke scouting organiseert de AOT?
13: Hoe heet de post die extra punten oplevert, maar niet verplicht is om te lopen?
14: Welk eten wordt al enkele jaren gekookt door de staff voor alle deelnemers?
15: Welk team heeft in 2006 en in 2007 de AOT gewonnen?
Horizontaal:
1: In deze plaats was de AOT in 2000 (in de Duitse Ardennen)
2: Hoeveelste AOT is dit?
4: Hoe heet het baasje van Dommel?
5: Wat voor een tocht is de AOT?
7: In welk land heeft de AOT in 2006 plaatsgevonden?
8: Tegelijk met welke feestdag vindt de AOT plaats?
11: Waar komt de scouting die de AOT organiseert vandaan?
12: Hoeveel stripalbums over Dommel zijn er verschenen?

De antwoorden komen na de AOT op de website te staan!

Maar de Staff doet het niet alleen. Elk jaar worden er weer mensen
meegevraagd.

De Staff wordt dit jaar aangevuld met de volgende mensen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janneke Krechting
Daniël Snijder
Patricia Streng
Marieke Kluistra
Niels Masselink
Arno Huibers
Robert Klomp
Ferry Dorresteijn
Bert v/d Born
Ilse Wittenberg

•

•

•
•

•

•

•
Zij zijn een onmisbare aanvulling!

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,
telefoon, knutselsetje (schaar, lijm, plankband).
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 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 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:
Teunis
Remco
Bart:

•
•
•

+31 6 33807565
+31 6 42206992
+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.
Zorg dat je bij een post geen rommel achterlaat. De knipsels uit de FP’s neem je
of mee of je gooit ze in het afvalzakje die bij de postkaart hangt.
Heb je een tegoedbon gewonnen tijdens de Scout-In? Neem deze dan mee!

e

Frans Keijzer ( AL | 3 AOT).
Blij . . Druk . . Chaotisch, maar toch een mooie vent! Altijd aanwezig; letterlijk
en figuurlijk. Met Frans in de buurt zul je je niet snel vervelen. Dit jaar gaat hij
helaas niet mee. Hopelijk gaan jullie je niet vervelen.
Ta ta ta taaa! Zie hier de organisatie van dit jaar! 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, ADministratie en Werkgroep Verantwoordelijkheden

e

Rene van Dijk ( PR | TII | 3 AOT).
It’s me, the Englisch man. Rene is dol op zijn Engels. Mocht je geen
gesprekstof hebben….Begin daar maar eens over.
e

e

Rein Krol ( RO | MT | WV | 17 AOT).
Het organiseren is hem vorig jaar zo goed bevallen. Dit jaar moest hij
maar weer meedoen. Rein heeft veel plezier in het organiseren van de
AOT.

Seya Benschop ( FO | STTR | 2 AOT).
Seya zorgt dit jaar samen met Marco voor het eten. Het wordt vast en
zeker weer…..macaroni! Seya is tijdens de AOT jarig. Wie jarig is trakteert.
We zullen zien :-)

e

Marco Krechting ( MT | FO | 8 AOT).
Ook dit jaar zal Marco weer voor het materiaal
zorgen. Daarnaast verzorgt hij het eten tijdens de AOT. Dat wordt
weer smullen.

Teunis Teunissen van Manen ( RO | STTR | WV | 2e AOT).
Teunis is onze voorzitter. Jong maar met veel doorzettingsvermogen. Tijdens
de AOT onmisbaar omdat hij op vele terreinen ingezet kan worden.

e

Bart de Wild ( TII | STTR | WV | 6 AOT).
Gestopt met de Stam maar doorgegaan met de AOT. Onze
webmaster is ook dit jaar weer aanwezig.

Ruurd Heuvel ( RO | MT | STTR | 2e AOT).
e

Remco Ulrich ( AL | RO | PR | AD | WV | 5 AOT ).
Remco is het zakenmannetje van de AOT. Dit jaar gaat hij mee als
e
jubilaris: het is zijn 5 AOT. Het geld bewaakt hij als penningmeester nog
steeds met zijn leven.

Deze enthousiaste en meestal rustige jongen (behalve als hij zo’n 10
koppen oploskoffie heeft gedronken) toont een goede inzet, en is
daarmee een aanwinst voor de AOT.

Douwe Heuvel ( AL | RO | 2e AOT).
e

Tjalling Heuvel ( STTR | 4 AOT ).
Tjalling, onze AOT-coureur, zorgt voor alles rondom het transport.
Hopelijk komt dit jaar alles aan in België

e

Angelique Vedder ( AL | 4 AOT).
Angelique is de Crea-Bea-er onder ons. Het logo en de eerste prijs
komen weer van haar hand!

Je raad het al wel. Ruurd en Douwe zijn inderdaad een tweeling. Stille
wateren hebben diepe gronden. Je hoort hem niet maar ziet hem wel.

Lex Aalbers ( AL | TII | 1e AOT).
Lex is de grapjas van de AOT. Want zeg nou zelf: zijn deze stippellijntjes een
spoorweg?

Nigel Broekhuisen (STTR | MT | 1e AOT).
e

Iris de Bont ( RO | 4 AOT).
Haar allereerste AOT in 2005 was een aparte ervaring. Eigenlijk wilde
e
ze niet meer mee helpen als Staff. Zie hier voor de 4 keer: Iris. Het
AOT-viris heeft haar te pakken gehad.

Nigel is een van de twee nieuwelingen bij de AOT. Vers binnen vanaf de RSA. Een handige
jongen.

De AOT Staff
Ardennen Oriëntatie Tocht 2008
Georganiseerd door de stam van
Scouting OPV-Schoonoord uit Oosterbeek
Teunis Teunissen van Manen, 06-33807565
Remco Ulrich 06-42206992 (ook voor vragen over de financiën)
http://www.ArdennenOrientatieTocht.nl
info@ardennenorientatietocht.nl
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