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Beste AOT-deelnemers,

Wat leuk om ook dit jaar weer zo vele van jullie te mogen ontvangen in 
de Ardennen om de Ardennen Oriëntatie Tocht te lopen.

Dit jaar is een bijzondere AOT. 
Er wordt van jullie meer gevraagd dan alleen het lopen van deze hef-
t ige tocht, maar we vragen jullie ook om beter om je heen te kijken dan 
andere jaren. Niet alleen omdat onze tocht ook dit keer weer in een 
prachtig gebied plaatsvindt, maar we zijn dit jaar op zoek.

Het is ons als staff nog niet gelukt en daarom vragen we jullie om ons 
te helpen bij het vinden van Wally. Want waar is Wally?

Uiteraard wordt hulp bij deze zoektocht gewaardeerd. 
Kijk goed om je heen t ijdens het lopen en vergeet je bagage niet te con-
troleren. Het deelnemersteam dat ons de gouden t ip geeft die leidt  tot 
het vinden van Wally, zal zeker beloond worden!

Wij kijken er weer enorm naar uit!
Tot snel met Pinksteren!

De AOT-Staff
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ROUTEBESCHRIJVING
Adres
Het kampterrein ligt dit jaar in de 
buurt van Spa.

Gebruik voor GPS: 
Arbespine 53  4845 SART Tiège 

Off icieel adres: 
Route de la chapelle 16, 
N 50° 31.195’, E 5° 54.075’

Aankomst
Hier is een veldje ingericht als 
parkeerplaats. Vanaf hier is het 800 
meter lopen naar het AOT-terrein. 
Voor het transport van zware tenten 
e.d. zullen we transport organiseren.

Meld je bij aankomst op het kampter-
rein zelf aan bij de AOT-Staff.

Tip van Wally!
neem bij verwachte natt igheid 
(uit de hemel of op het gras) 
een zeilt je mee voor je bagage!
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GPS

De AOT is een pitt ige oriëntatie-loop-
tocht met wedstrijd-element. 
Het gebruik van GPS en alle (online 
of off line) electronische navigatiesy-
stemen op telefoons e.d. zien wij als 
oneerlijke concurrentie in de wed-
strijd, en is daarom niet toegestaan. 
Als een team wordt betrapt op gebruik 
hiervan, diskwalif iceren we dat team.

Wij hechten veel waarde aan kaart-
lezen en andere ‘klassieke’ oriënta-
tie-technieken: Het ontdekken van 
de grote lijnen en de structuur van 
een landschap, en dat gebruiken bij 
het oriënteren. We zouden dit willen 
omschrijven als ‘landschap lezen’. 
Het bewerken van de kaart, dat we 
doen, is er onder andere op gericht, 
om deze technieken tot hun recht te 
laten komen. 

Wat is er nu mooier, dan om onder 
een plaatje door te lopen, of om een 
stukje buiten de kaart om te lopen en 
de kick te kennen als je daarna goed 
uitkomt.

Wij weten ook wel, dat veel deelne-
mers naar de AOT toe komen, met de 
doelstelling om ‘hem uit te lopen’. 
Daarom zorgen we ervoor, dat er een 
korte ‘basisroute’ is, met relat ief 
weinig puzzels en grappen in de kaart. 
Zo krijgt elk team een uitdaging ‘op 
maat’.

Wel is het mogelijk om je GPS vooraf 
te laten ‘sealen’ om de gelopen route 
te registreren in je GPS. Alt ijd leuk om 
terug te kijken hoe je hebt gelopen!

Let op! Gebruik GPS is niet toegestaan tijdens de AOT.
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WIE IS WALLY?
‘’Gefeliciteerd, het is een jongen!’’ Nicole Steenwijk keek naar haar echtgenoot. 
Hij kon alleen maar naar het kind kijken. Hij kon het nog steeds niet geloven. Hij, 
Edward Steenwijk, had een zoon. ‘’Hoe gaan jullie hem noemen?’’ Zijn vrouw gaf 
maar antwoord, hij was nog te druk bezig met staren naar dat hompje vlees dat 
zojuist uit haar was gekomen. ‘’Waldemar, roepnaam Wally. Vernoemd naar mijn 
vader.’’ Ondertussen was de doktersassistent bezig met de inmiddels huilende baby.

Na hem te hebben gewogen, gewassen en gecontroleerd op afwijkingen hees ze hem 
in een rood-wit gestreept rompertje. 12 juli 1973, baby Wally mocht mee naar huis.

Wally groeide op in een klein plaatsje iets ten westen van Arnhem. Op school had hij 
weinig vrienden, waarschijnlijk dankzij het verschrikkelijke model bril dat hij droeg 
vanwege zijn aangeboren oogafwijking. Ook was Wally nooit het slimste kind. Hij 
kon pas laat praten, rekenen lukte hem maar slecht en ook sportief was hij nooit. 

Pas toen hij aardrijkskunde en geschiedenis kreeg bleek dat hij toch nog ergens talent 
voor had. Enkele jaren na zijn geboorte waren zijn ouders gescheiden. Zijn vader was 
alt ijd weg voor werk, hij deed iets in het leger. Zijn moeder probeerde hem zo goed 
als ze kon op te voeden, maar een alleenstaande vrouw zonder noemenswaardige 
opleiding en met de uiterlijke schoonheid van een cementmolen komt niet ver in het 
leven. Verjaardagen werden niet echt gevierd omdat dit duur was, Wally moest alt ijd 
overal heen lopen want er was geen auto en het huis waarin zij woonden was per-
manent tochtig. Ook nieuwe kleren was een luxe, hij kreeg eens per jaar t ijdens de 
Kerst een rood-witte trui met bijpassende muts, daar moest hij het mee doen. Vlak 
na zijn 16e verjaardag overleed zijn moeder aan een Soa opgelopen op een van haar 
‘’bijbaantjes.’’ Twee jaar lang leefde Wally alleen, terend op uitkering en zwart geld 
verdiend bij shady baantjes.

Op zijn 18e  verjaardag kreeg hij een brief van zijn vader. ‘’Beste Waldemar, Je bent 
nu 18. Ik heb je al jaren gemist, ik verlang je weer te zien. Als je je nou inschrijft in 
het leger dan heb ik weer een manier om met je in contact te komen.’’ Zo geschiedde 
het en enkele maanden later werd Wally opgeleid tot soldaat bij de landmacht. Hij 
was weer eens slecht in alles, kon niet schieten en had weinig discipline. Alleen bij 
de lange wandeltochten kon hij meekomen.

Een paar jaar later werd hij op zijn eerste uitzending gestuurd, Joegoslavië. Hier 
maakte hij zulke verschrikkelijke dingen mee, hij trok het niet langer. Op een nacht 
besloot hij dat het genoeg was. Hij durfde het niet om zichzelf te verwonden om eer-
vol ontslag te krijgen. Hierom besloot hij om in het holst van de nacht van de basis 
weg te glippen op een van zijn vrije avonden. Sindsdien is Waldemar ‘’Wally’’ Steen-
wijk op de vlucht als deserteur van het nederlandse leger. Hij reist permanent de 
hele wereld over om de connecties van Den Haag te ontwijken en verstopt zich graag 
tussen mensenmassa’s om niet op te vallen. 
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P. 1/2

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 t ijdens de tocht 
tegen kunt komen zijn kruispeilingen, coördinaten en dergelijke. De ligg ing van de post 
wordt dan op deze manier kenbaar gemaakt. De 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 st ippelt met je groepje dus zelf 
de route uit die je zou willen lopen. De verplichte route zonder extra posten is onge-
veer 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 bonus-
tijd 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 
inschatt ing evenredig is met de hoeveelheid extra looptijd.
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Als je genoeg spirit hebt kun je ook
nog iedere dag 1 of meerdere 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 snelstegroep 
krijgt 20 minuten bonust ijd, de 2e 
t ijd verdient 15 minuten, de derde 14, 
enzovoort, de  vierde 13, enzovoort. 
Zoals je al merkt: bonustijd, daar 
draait alles om. 
“Is de t ijd die we verdienen rendabel 
voor ons? Zullen we dan die post 
aandoen of niet?” Met bonustijd kun je 
namelijk je totaalt ijd verkorten. Degene 
die de kortste totaalt ijd heeft, heeft 
gewonnen. Precieze informatie over de 
grootte van de bonustijd staat in het 
postenboekje dat je bij de start aan 
het begin van iedere loopdag krijgt. Op 
iedere post hangt een postenkaart en 
een FP (f igurenperforator). 
Op de postenkaart staat een tekst. 
Zowel de tekst als het FP-knipsel 
moeten overgenomen worden in het 
postenboekje. Het FP-knipsel is het 
belangrijkst; de tekst dient ter controle 
bij twijfel.

Als je zeker bent dat je op de goede 
plaats bent, maar op de plaats hangt 
geen postenkaart, maak dan een goede 
beschrijving van de post. Het kan voor-
komen dat een postenkaart verkeerd is 
opgehangen, of is zoekgeraakt / zoekge-
maakt. Aan de hand van je beschrijving 
en schets en/of dig itale foto kan dan 
alsnog door de Staff worden nagegaan 
of je op de goede plek bent geweest.

EHBO Dit jaar zullen twee leden van de 
Medische EHBO-Stam aanwezig zijn. 
Zij zijn het aanspreekpunt voor Eerst 
Hulp. Zij zullen op zaterdagavond een 
groot deel van de blaren willen prikken. 
Op zondag wordt de rest gedaan. Zo zal 
er een betere doorstroom zijn en hoeven 
deelnemers niet lang te wachten voor 
vertrek. 
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Op 19 juni 2011 werd in Dublin, Ierland in Merrion Square het wereldrecord 
verkleed-gaan-als-Wally verbroken. In totaal kwamen er 3872 mensen bij elkaar!

Van de meeste karakters moeten in de tekeningen ook bijbehorende voorwerpen 
gevonden worden op de platen. Dit zijn de onderstaande objecten:
• De sleutel, de boeken of het bollet je van de muts van Wally
• Het bot van woef
• Het fototoestel van Wenda
• De perkamentrol van Tovenaar Wittebaard
• De verrekijker van Yllaw/ G. Spuis.

In het eerste boek kon men oorspronkelijk alleen zoeken naar Wally. 
In de latere boeken werden er steeds meer f iguren geïntroduceerd die op de platen 
gevonden kunnen worden. In totaal verschenen er zes boeken van de serie die tot 
de klassieke serie behoren. Daarnaast kwamen er verschillende kleinere boeken 
en speciale uitgaven uit, waaronder een stickerboek.

Na de eerste twee delen groeide de serie sterk in populariteit.

Alle boeken op een rij:
• Waar is Wally 
• Waar is Wally nu weer? 
• Waar is Wally? De fantastische reis 
• Where’s Wally? The Ult imate Fun Book
• Where’s Wally? The Magnif icent Poster Book
• Waar is Wally? in Hollywood 
• Waar is Wally? Het grote boek der wonderen 
• Waar is Wally? op ontdekkingsreis 
• Wo ist Walter? Das einfach tolle Mach-mal-Buch
• Where’s Wally? A £1 World Book Day Book

Wally
Een man met een stok en een ronde bril. Zijn trui en muts zijn altijd 
geheel rood-witgestreept. Daarnaast draagt hij alt ijd een blauwe 
spijkerbroek. Hij is veel gezien in de omgeving van Spa. 

WALLY FEITJES!
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Tijdens de looptocht nemen jullie in 
je rugzakken mee wat je denkt nodig te 
hebben. Dat is per groep minimaal: een 
kompas, kaarthoekmeter, passer, slaap-
zak, tentje o.i.d., paspoort, EHBO spul, 
schrijfgerei, millimeterliniaal, bereik-
bare mobiele telefoon, knutselsetje 
(schaar, lijm, plakband).

Het eten (voor vrijdag en de hele zater-
dag) moet je zelf verzorgen en meesjou-
wen. Zondag en maandag zorgen wij voor 
alle maalt ijden. Neem zelf bord, mok, 
bestek en theedoek 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 worden 
er door ons alcoholische/non-alcoholi-
sche versnaperingen verkocht. Dit wordt 
per groep bijgehouden op een streeplijst. 
Je wordt verzocht dit maandag tussen 
09.00 u en 11.00 u af te rekenen bij de 
penningmeester van de Staff (Remco).

 Je levert dan ook je tentbordje in en in 
ruil daarvoor krijg je een naambandje.
 
Tijdens de AOT geldt het volgende 
noodnummer +31 6 422 069 92 (Remco) 
Deze dient om dringende berichten van 
het thuisfront door te geven of voor drin-
gende zaken t ijdens de tocht zelf. 
We bevinden ons in een gebied waar 
we niet overal bereik hebben. Als het 
nummer onbereikbaar is, spreek dan een 
bericht in. We controleren regelmatig of 
er berichten zijn.

Tip: veel groepen hebben kant en 
klare st ickert jes bij zich om, voorzien 
van hun doorkomsttijd, op de posten-
kaarten te plakken. Graag alleen plakken 
op de postenkaart en niks met punaises / 
spijkers in de boom achterlaten aub.

Zorg dat je bij een post geen rommel 
achterlaat. De knipsels uit de FP’s neem 
je of mee of je gooit ze in de dichtstbij-
zijnde prullenbak.
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Als nieuw team weet je misschien nog niet helemaal wat je kunt 
verwachten t ijdens een AOT. Maar ook voor teams die al langer meelopen kan 
deze bladzijde een goede geheugensteun zijn! Op deze bladzijde zullen wij kort 
wat advies geven voor eventuele bagage die jullie niet mogen vergeten en een 
kort overzicht geven wat jullie globaal elke dag kunnen verwachten.

Bagage tips

- Tent (overnachting 1e kampterrein)
- Draagbare tent/zeilt je   
 (overnachting 2e kampterrein)
- Kookspullen
- Goede kleding
- Goed schoeisel

- EHBO/blarenpriksetje
- Regenkleding
- Eten voor vrijdagavond en 
 zaterdag de gehele dag
- Contant geld voor barbetaling op  
 maandag

Vrijdag
- Aankomst vanaf 18:00 uur
- Opening om 23:00 uur

Zaterdag / Let op! Vandaag moet 
je zelf voor eten zorgen!
- Wekken 
- Starten  
- Soeppost
- Finish
- Avondeten
- Vrije t ijd; gezellig samenzijn
- Slapen

Zondag / Vandaag wordt het eten 
door ons verzorgd :-)
- Wekken
- Starten
- Soeppost 
- Sprintpost / Finish
- Avondeten
- Vrije t ijd; gezellig samenzijn
- Bekendmaking uitslag
- Slapen

Maandag
- Ontbijt
- Betaling barrekening
- Einde AOT, vertrek naar huis

ZORG ERVOOR DAT JE VOLDOENDE WATER MEE KUNT NEMEN. 
REKEN EROP DAT JE ONDERWEG ALLEEN OP DE SOEPPOST WATER KUNT 
BIJVULLEN!

DE ROOD/WITTE BLADZIJDE

PROGRAMMA
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3 5

7 9 2

9 2 6 3

3 5 4

7 8

6 3 2

1 5 3 9

4 7 1

8 1

Sudoku spelregels
Een sudoku bestaat uit een veld met 9x9 hokjes.

Het veld is op verschillende manieren op te delen:
• In 9 rijen van links naar rechts
• In 9 kolommen van boven naar beneden 
• In 9 vlakken van elk 9 hokjes

Regels voor het oplossen:
• In elke rij moet er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.
• In elke kolom moet er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.
• In elke vlak moet er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.

Oplossing op pagina 16

SUDOKU
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 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 deelne-
mer tenminste zijn eigen persoonlijke 
bagage draagt. Wanneer er t ijdens 
de tocht zoveel deelnemers uitvallen 
dat er minder dan 3 (niet-uitgevallen) 
groepsleden overblijven, dan is de 
groep gediskwalif iceerd. De groep doet 
dan niet meer mee voor het klassement, 
maar ter vergelijking zullen hun t ijden 
wel worden uitgerekend. Het lopen van 
de AOT gebeurt alt ijd op eigen risico. 
NB: ook wanneer iemand zijn rugzak 
afgeeft aan de Staff (doorloopt zonder 
bagage) wordt hij beschouwd als uitge-
vallen.

2.  Met behulp van een door de Staff 
verstrekte kaart en eigen kompas en 
kaarthoekmeter zoekt een groep een 
eigen route langs tenminste de ver-
plichte posten. De route wordt lopend 
en op geen andere wijze afgelegd. 
Straft ijd voor liften e.d.: minimaal 6 
uur.

3.  Toegestaan is alleen het gebruik van 
de door de Staff verstrekte, gekopieerde 
kaart. Groepen die we t ijdens de tocht 
met een eigen meegebrachte kaart, dan 
wel een niet-ingesealde GPS of andere 
elektronisch hulpmiddel voor de ori-
entatie zien, worden gediskwalif iceerd. 
Het is dus ook niet toegestaan foto’s te 
maken van informatieborden met omge-
vingsinformatie die je bijvoorbeeld                                             
onderweg tegenkomt. We kunnen ons 
voorstellen, dat je graag je route wilt 
terugzien op je GPS. Daarvoor kun je 

je GPS door ons laten insealen bij de 
start. De seal mag na de f inish in ons 
bijzijn weer worden geopend. Zo kan de 
GPS wel een ‘track’ maken, maar kun je 
hem onderweg niet aflezen.

4.  De AOT bestaat uit verplichte posten, 
keuze- en bonusposten. Op van tevo-
ren aangegeven posten is bonustijd te 
verdienen. De informatie over de posten 
en de bonustijden staan in het posten-
boekje, dat bij de start wordt verstrekt, 
De t ijden die in het postenboekje 
vermeld staan, zijn bindend (voor 
uitleg over bonustijden zie elders in dit 
informatieboekje). Voor elke gemiste 
verplichte post geldt een straft ijd van 
minimaal 3 uur. Ook het lopen van min-
der dan het minimum aantal posten van 
een groepje keuzeposten kost minimaal 
3 uur per gemiste post.

5.  Elke post moet met het gehele team, 
inclusief alle bagage, worden aange-
daan. Op het splitsen van een groep 
t ijdens het lopen van de AOT staat 
een straft ijd van minimaal 6 uur. Niet 
onder splitsen valt: het uitspreiden van 
het team om de exacte locatie van een 
post te vinden, als deze de teamleden 
niet precies bekend is. Voorwaarde 
hierbij is, dat alle leden van het team 
helpen zoeken en de teamleden binnen 
gehoorsafstand van elkaar blijven. 
Hierbij mag gebruik gemaakt worden 
van een fluit je, niet van een telefoon (of 
porto o.i.d.). Vervolgens moet de post 
natuurlijk alsnog door het gehele team 
worden aangedaan.

6.  Op alle posten (ook op bemande) 
hangt een posttekst en een FP 
(f iguur-perforator). Zowel de FP-knip 

HET RECHTE PAD...
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als de posttekst moeten worden overge-
nomen op de daarvoor bestemde plaats 
in het bij de start verstrekte posten-
boekje. De FP is primair, de posttekst 
dient te controle als de FP niet aanwe-
zig is bij twijfel anderszins.

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

8.  De derde persoon met rugzak is bepa-
lend voor de sprintt ijd van een groep. 
Dit geldt ook voor de f inishtijd op beide 
dagen.

9.  Groepen van rechts gaan voor.

10.  Winnaar wordt de groep met de 
kleinste totaalt ijd. De totaalt ijd wordt 
verkregen uit de som van de looptijd 
en de straft ijd, verminderd met de 
bonustijd en eventuele facultat ieve 
rustt ijden. Je t ijd begint te lopen op 
je startt ijd, die van te voren wordt 
aangegeven. Je wordt door ons een uur 
voor je startt ijd gewekt.  
  De effect iviteitsprijs wint het team 
dat na 2 dagen de kortste looptijd - en 
geen straft ijd - heeft.

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

12.  Het is verplicht om op het door de 
Staff aangegeven kampterrein te over-
nachten. Overnachten in gebouwen, 
de bosrand, etc. is dus niet toege-

staan. Overleg in twijfelgevallen met 
de kampcoördinator. Wanneer er toch 
buiten het kamp wordt geslapen kost 
dat minimaal 6 uur straft ijd (op de 
voorafgaande dag). Ook kunnen we je 
in zo’n geval niet op t ijd wekken. 

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

14.  Deelnemers mogen geen gebruik 
maken van Staff-materiaal in het 
algemeen. Gebeurt dit toch dan staat 
er een straft ijd van minimaal 3 uur 
op. Hier valt b.v. ook het slapen onder 
Staff zeil / tenten onder. Overleg even-
tueel met de kampcoördinator.

15.  Het achterlaten van wegwerptentjes 
zeilt jes e.d. op de kampterreinen 
stellen we niet op prijs. Ook hiervoor 
kunnen we een straft ijd van minimaal 
3 uur voor uitdelen. Neem je eigen 
afval zo veel mogelijk ook weer mee 
naar huis.

16.  Boetes van boswachters of iets der-
gelijks die voortkomen uit handelingen 
vanuit jezelf zijn voor eigen rekening, 
de AOT is hier niet aansprakelijk voor.

17.  De winnaars van de AOT mogen 
voor het jaar daarop een tentbordnum-
mer reserveren. 

18.  Verdovende middelen zijn verbo-
den op de AOT. Bij constatering van 
gebruik of bezit zal act ie ondernomen 
worden. Denk daarnaast aan het feit 
dat het gedoogbeleid niet geldt in het 
buitenland! De Staff adviseert om 
beperkt energiedranken te gebruiken 
en wijst iedereen op zijn eigen verant-
woordelijkheid. 

19.  In alle overige gevallen beslist 
altijd de Staff.







Om de kampterreinen mooi te houden 
en om geen overlast te veroorzaken 
in de omgeving, vragen wij jullie het 
volgende:

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

Doorsteken kunnen we jullie helaas 
niet toestaan. Blijf op de paden.

Respecteer verboden gebieden.

Gedraag je beleefd tegen iedereen die 
je tegenkomt.

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!

LET OP MET GLAS!
Op de kampterreinen mag absoluut geen glas achterblijven. Een koe graast niet 
selectief, glas gaat zo met het gras mee naar binnen. De gevolgen kun je wel 

raden. Wees dus voorzichtig met glas en ruim eventuele scherven op! 

Oplossing van de Sudoku van pagina 13

6 1 8 7 3 4 9 2 5

7 4 3 9 5 2 1 6 8

5 9 2 1 8 6 7 4 3

3 2 1 8 6 5 4 7 9

9 5 7 2 4 1 8 3 6

4 8 6 3 7 9 5 1 2

1 6 4 5 2 8 3 9 7

2 3 5 4 9 7 6 8 1

8 7 9 6 1 3 2 5 4



Ricardo Reuselaars
(bestuur | voorzitter | MT | FO | 9e AOT)

Een voorzitter die niet bang is om de AOT weer 
groot succes te maken! Opmerkingen of vragen? 
Zoek dan niet naar Wally maar naar Ricardo!

Jules Pennings
(Bestuur | ST | TII | 4e AOT)

De kou van vor ig jaar was voor Jules vooral 
d-o-o-d-gaan. Naast hopen op een warmere 
AOT is hij ook dit jaar weer een bestuurslid 

die zich volop inzet !

Remco Ulrich
(bestuur | penningmeester |
ST | PR | FO | AD | 14e AOT)

Waar is Remco? Daar hoef je niet ver voor te 
zoeken, hij doet zoveel AOT zaken dat hij overal 
tegelijk is! Ik zie hem links, Ik zie hem rechts,

Daar loopt ie nog waggel, en dan loopt ie weer recht !

Gudo van Roest 
(bestuur | secretaris | RO | TII | AD | 14e AOT)
Met zijn vele AOT ervaring maakt Wally geen 
enkele schijn van kans om niet gevonden te 
worden! Deze grote kampco spot de echte 

Wally van mijlenver. 

Rein Krol 
(bestuur | RO | 26e AOT)

Hij verkent al vele jaren de Ardennen met zijn 
soes. ‘s Avonds bij het kampvuur luistert hij 

graag naar je AOT verhalen.

Tjalling Heuvel
(bestuur | TR | 13e AOT) 

Waar is Tjalling?
Niet in een auto? Heb je er al onder gekeken? 
Anders zal hij wel onder een motorkap zijn.

Wat is de AOT zonder Heuvel?

WAAR IS DE AOT STAFF?
P. 1 /4
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Margreet van den Born
(AL | 12e AOT)

Deze doe-het-zelf koningin weet alle 
creatieve ideeën tot werkelijkheid te 

knutselen. 3D printen? Onzin!
 We kunnen toch ook gewoon kleien?

Marleen van Zalm
(AL | 7e AOT)

A-team, Algemeen, AOT en Artez.
Waar ze de t ijd vandaan haalt weet 

niemand, maar ze is er wanneer je haar 
nodig hebt! 

Eva Geerlings
(AL | RO 4e AOT)

Zonder Eva geen datum prikker, zonder 
datumprikker, geen vergaderingen, zonder 

vergaderingen, geen algemeen, zonder 
algemeen, geen AOT!

Ferry Dorresteijn
(bestuur AL | RO | 6e AOT)

Als je Wally niet kan vinden kan dit liggen 
aan zijn creatieve aanpassingen van de kaart. 
Vergaderingen in zijn nieuwe huis gaan altijd 
gepaard met goede koffie, thee en koekjes. 

Maureen Heitmeijer 
(RO | 2e AOT)

“Mama, ik wil, als ik later groot ben ook naar 
de Ardennen.” “Maar dan wil ik eerst naar de 

kleine Ardennen. Met kleine bomen. Die van jou 
is nu te groot, met te grote bomen en bergen.”

Max Cuppen
(AL | 2e AOT)

Tijdens het proeflopen vorig jaar wist hij al dat 
hij de komende jaren niet van ons af zou komen. 

Hij moest wel nog even wennen dat er geen 
kebab te vinden was in de Ardennen.
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Emma Verlinden  
(PR |AL | 5e AOT)

Waar Emma is?  Dat hoor je toch (behalve 
als ze slaapt) Deze gangmaker staat alt ijd 
klaar voor een praatje en is tegenwoordig 

verslaafd aan logic XOXOXO.

Martijn van Aarle
(MT | TR | 4e AOT)

Waar is het materiaal? Kun je het zelf niet 
vinden of is het kwijt? Vraag het Martijn.

Anne-Linde Munsterman
(AL | 1e AOT)

De nieuwe aanwinst voor Werkgroep 
Algemeen. Met haar creativiteit en 

ontwerptalent komt ze nog niet van ons af !

Pepijn van Kempen
(AL| 1e AOT)

De enige echte Wally die zich t ijdens 
carnaval al g ing proef-verstoppen.
Een doorzetter die voor  jullie vele 

kilometers van de route wil proeflopen.

Robert Klomp
(TR | 30e AOT)

Waar de lampen zijn gebleven?
Aggregaat waar ben je nou?

Geen probleem Robert is er om alle 
spanningen op te lossen!
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Onder elk Stafflid staat aangegeven 
waar hij/zij act ief in is en het aantal 
AOT’s als Staff.

De verschillende werkgroepen zijn: 
ALgemeen, ROute, Public Relations, 
Team Inschrijving & Internet, STafzaken 
& TRansport, MaTeriaal, FOurage, 
ADministratie. 
 

Aretti van Druten
Bert van den Born 
Chantal van Kempen
Daniël Snijder
Ferdinand Koenders
Ilse Annotee

Ingeborg Baars
Maarten de Jong
Marieke Krikken
Mick Kroes
Nigel Broekhuisen
Patricia Streng

René van Dijk
Samantha Flisijn
Suzan Bakker
Sven van Hoeijen
Yorick Post

Dit was een overzicht van het bestuur en Staffleden.
Maar zoals elk jaar komen er ook dit jaar weer een hoop 
mensen met enorme inzet de Staff versterken!

De Staff is niet compleet zonder:

(Ten t ijde van het maken van het 
deelnemersboekje was de Staff nog niet 
compleet. Mogelijk kom je t ijdens de AOT 
nog andere Staff leden tegen!)
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HET DRAAIT ALLEMAAL 
OM DE BONUS

Soms horen wij jullie 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 hoe zwaar elk stuk route is. We 
onderscheiden drie terreincategorieën, 
met elk een bijbehorende loopsnelheid. 
De afstanden worden per categorie 
ingevoerd in een Excelsheet. Aan de 
hand van deze gegevens geeft Excel ons 
de 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 ligg ing 
(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 Totale Totale

    afstand t ijd (min)

K2 19 96 10 - 106 39,6

K2 20 112 - - 112 39,6

20 19 68 - - 68 24,1

20 21 80 26 - 106 43,0

19 21 35 25 - 60 26,5

Verplichte 
post

Verplichte 
post

Keuzepost
1 v/d 2

K2

2019

21
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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 terreincatego-
rieën. In de voorlaatste kolom staat de 
totale afstand tussen de twee posten. 
De laatste kolom is de belangrijkste. Hij 
bevat de looptijd tussen de posten, bere-
kend 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 loop-
tijd 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 alt ijd groepen die alle posten wil-
len 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, bijvoor-
beeld “3 van de 4”, gaat in principe het-
zelfde. Omdat er nu veel meer verbindin-
gen zijn tussen de posten wordt het wel 
veel ingewikkelder om uit te rekenen.

Bonusposten
Bonusposten geven jullie de gelegenheid 
om je totaalt ijd ver naar beneden te 
brengen. Dus als je toch 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 f it genoeg 
bent). Je krijgt bovenop de extra looptijd 
namelijk nog een bonus van 30% van de 
looptijd. Hieronder volgt een voorbeeld.

HET DRAAIT ALLEMAAL 
OM DE BONUS
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Post 2 in onderstaand voorbeeld is 
de bonuspost. Het lopen van post 2 kost 
je 31,2 + 58,5 – 59,7 = 40 minuten extra. 
Hier komt nog 30% van de 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 t ijd zal opleveren. 

Dan rest ons nog te vertellen dat de 
bonustijden vóór in de postenboekjes 
staan. Deze t ijden 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 t ijdwinst, 
dus een kleinere eindtijd. En dat is 
waar het uiteindelijk om draait in het 
klassement….

Postnummers Totale

  t ijd (min)

1 3 59,7

1 2 31,2

2 3 58,5

Verplichte 
post

Verplichte 
post

Bonuspost

3

1

2

HET DRAAIT ALLEMAAL 
OM DE BONUS
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IMPRESSIE 
VAN HET GEBIED

Dit jaar willen  jullie in aanraking laten komen met een heel bijzonder gebied in de 
Ardennen en in Europa: de Hoge Venen.  De Hoge Venen liggen rond het hoogste punt 
van Belg ië  (Signal de Botragne, 694 m). Het gebied is in feite een vrij vlak hoog-
plateau waar het water slecht weg kan lopen, waardoor er veen is ontstaan. Grote 
gedeeltes zijn vrijwel boomloos. Het kerngebied van het veen is beschermd en is 
beperkt of helemaal niet toegankelijk, maar de toegankelijke gebieden eromheen zijn 
’s zomers een populair gebied voor wandelaars, en als er sneeuw ligt wordt er veel 
gelanglauft. 

Rond 1880 ontstond er interesse voor de unieke flora en fauna in dit woeste gebied, 
en na onderzoek gingen werd er een natuurpark in de omgeving van Baraque Michel 
uitgeroepen.  In 1910 werd de eerste verenig ing ter bescherming van de Hoge Venen 
opgericht. De regering belooft een reservaat van 1000 hectare in te richten. De eerste 
wereldoorlog gooit echter roet in dit eten.  Rondom de tweede wereldoorlog herhaalt 
de geschiedenis zich op een soortgelijke manier. In 1956 verkoopt het dorpje Jalhay 
200 ha van het gebied aan een Sociėtė, die 20 boerderijen op dit land wil bouwen. 
Het project oogst stevige krit iek van experts, die een economische mislukking voor-
spellen. Er worden slechts 5 boerderijen gebouwd, en de bedrijfsvoering wordt hal-
verwege de jaren 80 opgegeven, hetgeen een grote verandering teweeg brengt. Een 
ander belangrijk element is de Vennbahn (spoorlijn), die door het gebied slingert. De 
rails is inmiddels opgebroken, maar men heeft een prachtig f ietspad gemaakt van het 
tracé. Per koninklijk besluit wordt er in 1957 1439 ha gebied beschermd, in 1999 wordt 
het beschermde gebied vergroot tot 4502 ha. In 1984 wordt het natuurparkcentrum in 
Botragne ingehuldigd. In april 2011 heeft er een zeer grote brand gewoed, die 1000 ha 
bos en heide heeft verwoest.



AOT HISTORIE
Het moet in 1982 zijn geweest. In de toenmalige stam van de Oosterbeeksche Padvin-
ders Verenig ing (een jongensverenig ing)  zaten een aantal mensen die erg enthousiast 
waren voor allerlei vormen van buitensport en van lopen in het bijzonder. Stel je een 
houten stamlokaal voor onder het lommer van oude Oosterbeeksche beuken. Met een 
biert je in de hand f ilosofeerden de koene knapen er bij de open haard losjes over, of 
het mogelijk was om te voet met de rugzak, in heuvelachtig terrein, in één weekend 
100 kilometer af te leggen. Men was enthousiast over dit idee, en wilde dit wel aan 
den lijve gaan onderzoeken. Als eerste was daar een route voor nodig. Enkelen van de 
aanwezigen hadden wel zin om die op te gaan zoeken. Er moest natuurlijk overnacht 
worden (uiteraard in de tent), en daarvoor waren locaties nodig. Enkele anderen had-
den daar wel een idee voor. Er moesten natuurlijk een paar basisfaciliteiten worden 
geregeld, enkele anderen voelden zich geroepen om dit te verzorgen. Zo nadenkend 
over dit idee werd men enthousiast, maar bleven er maar heel weinig  mensen over 
om de tocht ook daadwerkelijk te lopen. Al dat geregel voor die enkele deelnemers, 
dat was de moeite niet waard. 

Toen vatte men het idee op, om dit idee bij het district  ‘Neder Veluwe’ te ventileren, 
om een redelijk aantal deelnemers te vinden voor de activiteit. Zo gezegd, zo gedaan. 
Men vond deelnemers, bestelde kaarten en maakte er zwart-wit kopieën van, en toog 
naar de Ardennen met een Opel Kadett en een Volkswagen Kever. De voorbereiding 
van de eerste (en laatste) Ardennen Prestatie Tocht was begonnen. Bij boeren werd 
een weilandje besproken om te kamperen. Het oriënteren op de gekopieerde  kaarten 
bleek lastig, omdat de kwaliteit daarvan destijds heel anders was dan die van nu. 

Het kopieerapparaat gaf slechts 3 lijndiktes, en geen grijst inten. Steile berghellingen 
waren te herkennen als zwarte vlakken van samengelopen hoogtelijnen (en wellicht 
een enkel pad) en verschil tussen een pad en een beekje was niet te herkennen.  Op 
de terugweg, midden in een zware sneeuwbui, g ing alle verlichting aan de achterzijde 
van de Kadett en het aanhangertje uit. De reservezekering bracht slechts één seconde 
respijt, de zwaardere reservezekering werd snel weer verwijderd nadat er rook onder 
het dashboard vandaan kwam. Met het kevert je strak achter de aanhanger rijdend 
ging het wel, zo had men toch voor en achter licht. Af en toe seinde men vanuit de 
kever, om te samen te stoppen en de sneeuw en pekel met de hand van de voorruit te 
vegen; de ruitensproeier was al wel uitgevonden, maar werkte bij deze kever niet. 

Om  de deelnemers de belangrijkste elementen in het landschap kenbaar te maken, 
werden er op een stamavond kleurpotloden ter hand genomen om beekjes e.d. aan te 
duiden. Dat eerste jaar (1983) waren er toch al 43 deelnemers, toen de route gelopen 
werd nabij Eupen. De route was aan de ambit ieuze kant, de bonusposten werden 
vooral overgeslagen. Lang niet iedereen bereikte de f inish te voet.
Het weer was verschrikkelijk slecht. De gemiddelde deelnemer liep op zware lederen 
bergschoenen of militaire kist jes en kleedde zich in een jas en trui van de legerdump. 
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Na enkele uren regen waren deze spullen vaak niet meer waterdicht maar wel lood-
zwaar. De rugzak had een aluminium buitenframe en bevatte meestal een katoenen 
slaapzak en een matje van ‘overmaats bubbelt jesplastic’ of ‘eierschuim’.  

Gelukkig beschikte de verenig ing over een grote tent (ovaal en maar liefst 4x7 meter 
groot), zodat men op het weiland toch wat beschutt ing had. Nadat alle uitvallers 
teruggevonden waren (mobiele telefoons waren er natuurlijk niet, men was destijds 
zelfstandiger en werkte met anderen samen door middel van afspraken), maakte men 
de balans op. De deelnemers hadden geleden, maar het enthousiasme allerminst. Het 
jaar daarop heette de tocht Ardennen Oriëntatie Tocht.

Opgetekend uit de overlevering van Robert Klomp, die – met onderbrekingen – 
betrokken is geweest bij de Tocht vanaf de voorbereidingen van de allereerste edit ie. 

Uitzetten 2017, 35ste AOT
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Kun jij raden welk staff lid dit is? 



32

Deelnemersboekje vijfendert igste 
Ardennen Oriëntatie Tocht (AOT) 2017
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Samenstelling door werkgroep Algemeen: 
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Alles uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd, mits dit posit ief 
bijdraagt aan de AOT! 
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