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Waarde deelnemers/studenten,

Wij heten u van harte welkom dit jaar bij het meerdaagse 
AOT-programma van de Hogwardsschool of witchcraft and 
wizardry!

Het belooft weer een magisch jaar te worden,vol hekserij, 
toverspreuken en Smekkies die naar doorgeprikte blaren 
smaken. (Het laatste wordt nog bekeken door team Foerage).

Zoals gezegd wordt dit weer een toverachtig jaar met 
magische heuvels en een wandelkaart die zichzelf veran-
dert naarmate de tocht vordert.

Ook dit jaar is het alleen toegestaan om ouderwetsche 
oriëntatie-spreuken en bezweringen toe te passen. Dus 
geen nieuwerwetse cyberhackpunkdigitalehekserijverzin-
sels zoals GPS en Google maps.

We hebben ons best gedaan u ook dit jaar weer een 
onheilspellende tocht te bieden langs een betoverend 
landschap met een vervloekte kaart.

Wij kijken er weer enorm naar uit om jullie te mogen 
ontvangen met Pinksteren!

‘Lorum ipsum, bon journee, carpe diem, curriculum 
vitae!’

Hartelijke groeten,

De AOT-Toverstaff
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ROUTEBESCHRIJVING
Adres
Het kampterrein ligt dit jaar bij Taverneux  (omgeving 
Houffalize). Volg de AOT-bordjes vanaf afrit 51 (Houffa-
lize) van de snelweg A26. Je kunt ook dit magische getal 
gebruiken om aan te vliegen: N 50° 8.577’, E 5° 48.274’

Aankomst
Meld je bij aankomst op het kampterrein zelf aan bij  
de AOT-Staff.

Gebiedsimpressie
Het is ons weer gelukt, om grotendeels te lopen in een 
gebied waar we nog nooit geweest zijn. Het gebied is 
afwisselend te noemen, met meer weilanden dan vorig 
jaar, dus overzichtelijker. Groepen die daar snelheid kun-
nen maken, zijn dit jaar dus in het voordeel. Enkele dalen 
zorgen voor een pitt ige afwisseling. 

WAT IS ER NIEUW
We hanteren dit jaar een eindtijd van 22:00 
voor de zondag. Zaterdag blijft de eindtijd open, wel pre-
senteren we uiterlijk om 22:00 een (voorlopige) uitslag.

Zondag is de eindtijd 22:00. Dat betekent, dat je dan  
binnen moet zijn op de sprintpost. Voor elke minuut die  
je later binnen bent, krijg je 3 minuten straft ijd. 
De sprintpost sluit uiterlijk om 22:00 (maar je krijgt niet 
de straftijd voor het missen ervan als je later binnenkomt).



Het is apart hoe snel je je aanpast aan 
dat hele Zweinstein. Toen je voor het 
eerste hoorde dat je magische kwali-
teiten had dacht je dat de brief bezorgd 
door de uil op het dak een grapje was. 
Alleen toen je na een week nog steeds 
niet had geantwoord op de brief bleven 
ze maar komen. Binnen een paar dagen 
kreeg je wel twaalf brieven door de bus. 
Toch geloofde je het nog niet, blijkbaar 
vond iemand het grappig om papier te 
verspillen zei je tegen jezelf. 

Een dag of drie later werd er aangebeld. 
Je lag nog in bed en terwijl je je badjas 
aan trok kwam er van beneden een serie 
f litsen en knallen. Terwijl je je haastte 
om op te staan sloeg de deur van je 
kamer open en wandelde er een klein 
kerelt je binnen met felle kleding en een 
vreemd brillet je. ‘’Sorry ik ben wat laat, 
maar ik teleporteerde..AUUW FUCK WAT 
DOE JE?’’ Terwijl het kerelt je zijn voor-
hoofd aanraakte op precies de plek waar 
je hem zojuist had gemept met een pan-
toffel gooide je je tegen hem aan. ‘’WIE 
BEN JE EN WAT DOE JE IN MIJN HUIS?’’ 
riep je terwijl je bovenop hem lag. 
Onder je klonk een hees stemmetje: 
‘’Mijn excuses, als u van me af gaat 
maak ik alles duidelijk.’’ Terwijl je je 
gewicht zo verplaatste dat het manne-
tje vrij kon ademhalen maar niet weg 
kon komen begon het kerelt je te bab-
belen. ‘’Ik ben Gorbadoc Grubb, leraar 
op Zweinstein.’’ ‘’Oh dus jij bent die 
idioot die al weken die debiele brieven 
door mijn bus gooit?!?’’ De man keek 
een beetje verward, alsof je zijn moeder 
zojuist had beledigd. ‘’Debiele brieven? 
De meeste mensen zouden vereerd zijn 

als hun kinderen wor-
den toegelaten op het 
prestig ieuze Zwein-
stein.’’ ‘’Ja dat zeg je 
wel steeds maar wat is Zweinstein  
in godsnaam?’’ 

Het mannetje keek alsof hij een spook 
zag, zo bleek trok hij weg. Eindelijk leek 
hij te realiseren dat je echt geen flauw 
benul had wie hij was of wat Zweinstein 
moest voorstellen. ‘’Sorry er moet iets 
mis zijn gegaan, uw kinderen mogen 
maar de tovenaarsschool Zweinstein 
waar zij alles zullen leren over magie en 
toverkunsten.’’ ‘’Ik heb niet eens kinde-
ren grapjurk.’’ Het mannetje schrok en 
trok een brief uit zijn zak. ‘’Verdomme, 
niet alweer, ik heb me weer eens vergist 
in de datum en flink. Ik had hier jaren 
geleden al moeten zijn. De meeste kinde-
ren worden op hun 11e uitgenodigd voor 
onze tovenaarsschool.’’ Na wat uitleg en 
een hoop verontschuldig ingen kwam het 
hele verhaal tevoorschijn. Je bent een 
tovenaar en zou worden opgenomen in 
de wereld van magie. Helaas heeft het 
mannetje een fout gemaakt en was hij 
meerdere jaren te laat. Toch werd je als-
nog toegelaten op de toverschool, wat je 
de eerste volwassen eerstejaars maakte 
sinds recente geschiedenis. 

Al je medestudenten zijn een jaar of 11, 
maar zij hebben vooralsnog meer kennis 
over magie aangezien zij geen ‘’dreu-
zels’’ zijn, zoals je wel wordt genoemd 
door die snert kinderen van zwadderig. 
Je stelt je er niet teveel van aan, want 
je kan ze toch wel hebben gezien het 
feit dat ze 11 zijn. Ergens is het alleen 

EEN SPECIALE BRIEF



wel naar dat je nog weinig kennis hebt 
van tovenarij, want je loopt inmiddels wel 
een beetje studieachterstand op en helaas 
wordt Zweinstein niet vergoed door ome 
DUO. 

Hierom heb je een afspraak gemaakt met 
de toverstudieadviseur. Hij vertelt je dat 
er een plek is in de Ardennen waar magie 
erg sterk is t ijdens pinksteren en waar je 
snel veel kennis kan inhalen. Helaas blijkt 
dat er dit jaar een groepje wandelaars door 
dit gebied trekt voor een of andere berg 
ontdekkingstocht van de scouting, dus je 
zal jezelf hier moeten inmengen wil je niet 
opvallen. Helaas heb je al jaren niet meer 
gelopen, maar het zal maar moeten want je 
wil je studieachterstand wel inhalen zodat 
je niet bejaard bent voor je afstudeert aan 
Zweinstein. En zo geschiedde het dat je dit 
jaar staat ingeschreven voor de AOT van de 
OPV-Schoonoord scoutinggroep en zal je 
twee dagen moeten wandelen in de Ardennen. 

Succes.



GPS

 Gebruik GPS is niet toegestaan tijdens de AOT.

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

Wij hechten veel waarde aan kaartlezen en andere ‘klas-
sieke’ oriëntatie-technieken: Het ontdekken van de grote 
lijnen en de structuur van een landschap, en dat gebrui-
ken 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 deelnemers naar de AOT toe 
komen, met de doelstelling om ‘hem uit te lopen’. Daarom 
zorgen we ervoor, dat er een korte ‘basisroute’ is, met 
relatief 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.



Het doel van de AOT is het vinden van de snel-
ste 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 kamp-
terrein 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 
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 inschatt ing evenredig is met 
de hoeveelheid extra looptijd.

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 kamp-
terrein 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 aan-
doen of niet?” Met bonustijd kun je namelijk je totaalt ijd 
verkorten. Degene die de kortste totaalt ijd heeft, heeft 

ALLE INGREDIENTEN VOOR 
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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 iguren-
perforator). 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 zoekge-
raakt / zoekgemaakt. Aan de hand van je beschrijving en 
schets en/of dig itale foto kan dan alsnog door de Staff 
worden nagegaan of je op de goede plek bent geweest.

EHBO Dit jaar kunnen we helaas niet gebruik maken van 
leden van de EHBO-stam. Daarom zullen wij als staff zelf 
de EHBO verzorgen. We vragen je om zoveel mogelijk niet 
spoedeisende eerste hulp zelf te verlenen, denk hierbij 
aan het preventief tapen en prikken van blaren.  
Bij de staff is hiervoor materiaal te krijgen.  
Uiteraard is er alt ijd staff aanwezig om te assisteren. 
Onze eigen EHBO-ers zullen tevens aanwezig zijn om 
spoedeisende eerste hulp te verlenen. 
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ACCIO RUGZAK!DE AOT
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-alcohol-
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.

Sommeerspreuk.
Hiermee kan een tovenaar/heks voor-
werpen naar zich toehalen. 
Lat. Accio = ik sommeer.



NIEUW OP ZWEINSTEIN?
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

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

WATER KUNT BIJVULLEN!



PROGRAMMA
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
- 22:00 voorlopige uitslag dag 1
- Slapen

Zondag / Vandaag wordt het eten door ons verzorgd :-)
- Wekken
- Starten
- Soeppost 
- Sprintpost / Finish
- Avondeten
- Vrije t ijd; gezellig samenzijn
- 22:00 eindtijd dag 2
- Bekendmaking uitslag
- Slapen

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



 Zoals bij ieder ‘kaartspel’ zijn er  
 ook bij de AOT spelregels om alles  
 in goede banen te leiden.

1.  Een groep bestaat bij de start uit 3 
tot 5 personen, waarbij elke 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 tijden 
wel worden uitgerekend. Het lopen van 
de AOT gebeurt altijd 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 ver-
plichte posten. De route wordt lopend en 
op geen andere wijze afgelegd. Straftijd 
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 
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 

HET RECHTE PAD...



dient te controle als de FP niet aanwezig 
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 bepalend 
voor de sprinttijd van een groep. Dit geldt 
ook voor de finishtijd op beide dagen.

9.  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 bonus-
tijd 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.

10.  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.

11.  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. 

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

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

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

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

18.  De winnaars van de AOT mogen het jaar 
daarop een tentbordnummer reserveren. 

19.  Verdovende middelen zijn verboden op 
de AOT. Bij constatering van gebruik of 
bezit zal actie ondernomen worden.  
Denk daarnaast aan het feit dat het 
gedoogbeleid niet geldt in het buitenland! 
De Staff adviseert om beperkt energie-
dranken te gebruiken en wijst iedereen 
op zijn eigen verantwoordelijkheid. 

20.Z Zondag is de eindtijd 22:00.  
Dat betekent, dat je dan binnen moet 
zijn op de sprintpost. Voor elke minuut 
die je later binnen bent, krijg je 3 
minuten straft ijd. De sprintpost sluit 
uiterlijk om 22:00 (maar je krijgt niet 
de straft ijd voor het missen ervan als 
je later binnenkomt).

21.  In alle overige gevallen beslist 
altijd de Staff.



1. ‘Ik ga naar de AOT en neem mee…’
A een goed stel schoenen
B mooi weer en een glimlach
C mijn eigen wc
D genoeg te snacken
    
2.  Je moet kaartlezen, welke uit-
spraak doe jij het snelste?
A ‘ik heb de route voor de komende  
 25 kilometer al uitgestippeld, loop  
 eens door’
B ‘als we via post 13 en dan post 33 gaan 
 lopen we door een mooi gebied en  
 halen we nog punten ook.’
C ‘wel handig zo’n kaarthoes’
D ‘zullen we op post 7 pauze houden?’

3.   wat voor soort tent neem je mee 
richting de Ardennen?
A een frietbuil, licht en droog
B mijn lichtgewicht wandeltent
C een busje met slaapplek
D een familietent  

 
 
 
 

4. wat omschrijft de mensen met wie 
je naar de AOT komt het beste?
A mensen die ik heb leren kennen op  
 scouting
B familie en vrienden
C collega’s
D leeft ijdsgenoten 
     
5. hoe vaak heb je de AOT gelopen?
A minstens 25 keer
B weet ik niet maar vaak
C een paar keer
D dit is de eerste keer

 6. Bij de AOT denk ik aan.
A een lekker pitt ig stuk lopen
B een mooi gebied en een nog mooiere  
 tocht
C gezelligheid en viezigheid
D pijn aan mijn voeten

7. Ik ga voor de hoeveelste plek?
A eerste
B het liefste top vijf maar als het even  
 kan #1
C de bovenste helft lijkt me prima
D ik wil hem uitlopen

WAT IS JOUW PATRONUS?
De patronus-spreuk houdt kwade geesten op afstand en neemt de vorm aan van een 
dier. Alt ijd al willen weten wat jouw Patronus is? De de test hieronder en zoek het uit.

het vaakste A:  de Leeuw, doorgaan en hard gaan is je motto

het vaakste B:  de Olifant, doet net zo goed mee als de Leeuw maar je mist toch dat killer instinct 

het vaakste D:  de Wolf, je maakt het jezelf graag makkelijk maar als het erop aankomt dan maak 

 je toch een mooie kans op een prijs

het vaakste E:  de Koe, ook jij maakt kans op een prijs, dit zal alleen eerder de aanmoedig ings-of 

 troostprijs zijn want echt een wandelaar ben je nog niet helaas.

De uitslag berekenen:



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! 

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!



WAT DE AFDELING?

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. 
 

Arno Huibers
Carlijn Kollen
Chantal van Kempen
Dorien Firet
Emma Verlinden
Eva Geerlings
Hessel Corduwener
Kjell Derksen
Lou-elle Munsterman
Margo Meeuwissen
Marieke Krikken
Matthijs Evers

Mick Kroes 
Nigel Broekhuisen
Patricia Streng
René van Dijk
Robert Boudewijn
Yorick Post
Selma Maussart

Op de volgende pag ina’s staat overzicht van het  
bestuur en AOT stamleden, en in welke afdeling  
ze zijn geplaatst. Maar zoals elk jaar komen er  
ook dit jaar weer een hoop mensen met enorme  
inzet de organisat ie versterken!

De organiserende Staff wordt dit jaar versterkt met  
de volgende Staffleden:

(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!)



GRIFFOENDOR
De afdeling staat bekend om zijn dapperheid, 
ridderlijkheid, durf en moed en is gesticht 
door Goderic Grif foendor.

Het afdelingswapen van Grif foendor is  
een gouden leeuw op een scharlakenrode 
achtergrond. De leeuw is ook het symbool  
van de afdeling en rood en goud zijn de 
afdelingskleuren. 

ZWADDERICH
De afdeling staat bekend om haar sluwheid 
en trots en is gesticht door Zalazar Zwadde-
rich. Zwadderich heeft de meeste Duistere 
Tovenaars voortgebracht.

Het afdelingswapen van Zwadderich is een 
slang met groene en zilveren kleuren.  
De slang is ook het teken van de afdeling. 
Groen en zilver zijn de afdelingskleuren.

HUFFELPUF
De afdeling staat bekend om zijn harde wer-
kers, geduld en trouw en is gesticht  
door Helga Huffelpuf. Het afdelingshoofd  
is profesor Pomona Stronk.

Het afdelingswapen van Huffelpuf is een 
zwarte das op een gele achtergrond. De das 
is ook het teken van de afdeling en zwart en 
geel zijn de afdelingskleuren.

RAVENKLAUW
De afdeling staat bekend om zijn wijsheid  
en is gesticht door Rowena Ravenklauw. 

Het afdelingswapen van Ravenklauw is een 
bronskleurige adelaar op een blauwe ach-
tergrond. De adelaar is ook het teken van de 
afdeling. Blauw en brons zijn de afdelings-
kleuren van Ravenklauw in de boeken.



WIE ZIT ER AL BIJ GRIFFOENDOR?

Rein Krol 
(bestuur | RO | 27e AOT)

Rein is al jaren mee met de AOT. 
Vaak in het bestuur en de man achter 
de routes, maar de deelnemers mogen 
blij zijn dat hij niet meedoet want hij 

kan zelf ook flink doorwandelen.

Pepijn van Kempen
(AL | 2e AOT)

Deze stuiterbal is zelfs na drie dagen 
AOT niet kapot te krijgen! Gelukkig 
steekt hij een groot deel van zijn 

energie in de AOT. Zal waarschijnlijk 
te vinden zijn bij het kampvuur en 

anders maakt hij er zelf een.

Marleen van Zalm
(bestuur | AL | 8e AOT)

Ze is alt ijd druk, maar het 
resultaat mag er wezen. De 

drijvende kracht achter werkgroep 
algemeen en kan toffe trucjes met 

de 3D printers van school.



WIE ZIT ER AL BIJ RAVENKLAUW?

Remco Ulrich
(bestuur | penningmeester |
ST | PR | FO | AD | 15e AOT)

Deze slimme Ravenklauwer is al 
jaren penningmeester van de AOT. 
Hij tovert zo jouw barrekening op 

bewegend papier. 

Max Cuppen
(AL | 3e AOT)

Deze echte ravenklauwer vertoont 
toch enige vergelijkenis met Harry 

Potter. Wijs is dit stafflid zeker, want 
er is geen magische kaart die hem om 

de tuin zou leiden!

Anne-Linde Munsterman
(AL | 2e AOT)

Deze concertganger en creatieveling 
zou vorig jaar al meegaan, maar school 
ging helaas toch voor. Hopelijk redt ze 
het dit jaar wel, want we kunnen haar 

vele kwaliteiten goed gebruiken.

Mischa Zwaan
(RO | 2e AOT)

Waar Mischa andere jaren nog 
meeliep als deelnemer leek het hem 
dit jaar wel leuk om mee te komen 
als stafflid. De andere deelnemers 

kunnen hier blij mee zijn want hij kan 
flink doorlopen.



WIE ZIT ER AL BIJ ZWADDERICH?

Ricardo Reuselaars
(bestuur | voorzitter | MT | FO | 10e AOT)

Kale koppen niet te stoppen!  
Deze op het eerste oog nette jongen  

is niet bang om vies te worden in dienst 
van de AOT. Maar pas op! Want een 

sluwe vos is het zeker!

Sven van Hoeijen
(bestuur | TR | 2e AOT)

Sinds vorig jaar betoverd door 
de magie van de AOT. Sindsdien 
is deze Zwadderaar lid van het 

bestuur van de AOT. 
Voor bezemstelen en transport 

moet je bij hem zijn!

Jules Pennings
(Bestuur | ST | TII | 5e AOT)

Jules is inmiddels ook al enkele 
jaren l id van het bestuur, dus zal 

bij velen bekend voorkomen. 
Deze Nijmeegse fotograaf regelt niet 

alleen graag technische snufjes, 
maar ook een hoop gezelligheid.

Martijn van Aarle
(MT | 5e AOT)

Tijdens de AOT zal je hem niet veel 
buiten het kampterrein vinden, 

maar dat is misschien maar goed 
ook want we zouden hem veel te 
veel missen als hij er niet was.



WIE ZIT ER AL BIJ HUFFELPUF?

Tjalling Heuvel
(bestuur | TR | 14e AOT) 

Niet het meest spraakzame stafflid, 
maar als je problemen hebt met je 
auto of als de vlam in de pan slaat 
tijdens het koken dan is Tjalling de 

man die je erbij wil hebben.

Ferry Dorresteijn
(AL | RO | 7e AOT)

Ferry verpest al jaren kaarten en weet 
bij elke editie van de AOT (bijna) alle 

groepjes de foute kant op te laten 
wandelen. Zijn kaart-bewerk-skills 
zijn zo goed, het is bijna magisch.

Margreet van den Born
(AL | 13e AOT)

Hoefde helaas niks te kleien of 
knutselen voor de prijzen, anders 

zou het namelijk zeker prachtig zijn 
geworden. Gelukkig heeft ze genoeg 
andere kwaliteiten en een heel mooi 
huis waar geregeld vergaderd werd.



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



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 bonust ijd van een keuzebonuspost 
is in principe gelijk aan de extra loop-
t ijd die het aandoen van de post kost, 
ten opzichte van de post waarlangs de 
snelste route loopt. De route K2-19-
21 kost 66,1 minuten terwijl de route 
K2-20-21, 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 bonust ijd 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



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



Kun jij raden welk staff lid dit is? 



Wat is de overeenkomst tussen deze personages 
door de boeken heen? Vind daaruit het achtcijfer 
coördinaat. De volgorde van de aanwijzingen is 
correct.

Vijfvoudig winnaar van Witch Weekly’s 
“Meest charmante glimlach” award.

Dooddoener die meehielp bij het martelen 
van dhr. en mw. Lubbermans.

Zij veroordeelde meerdere onschuldige 
tovenaars, omdat deze dreuzelouders 
hadden.

Zijn kat heet mevrouw Norks.

Hij behekste de bezemsteel van Harry 
tijdens een zwerkbal wedstrijd.

Hij spuugde in het gezicht van professor 
Anderling.

Hij was één van de makers van de Sluip-
wegwijzer.

Zij liet leerlingen strafwerk schrijven met 
een veer waarvoor geen inkt nodig was.

PUZZEL POST 51 
(BONUSPOST)
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