
deelnemersboekje 
37 ste AOT 2019



Leg je allermooiste outf it vast klaar en haal een 
oud paar schoenen van zolder, want voor je ligt 
het deelnemersboekje van de 37e AOT! 

Het AOT festival is een niet te missen evenement 
dat elk jaar tijdens Pinksteren plaatsvindt. Mid-
den in de Ardennen verrijst begin juni wederom 
een heus dorp van vendels, dixies en tentjes op 
het weiland van een genereuze boer. 

Ondanks het feit dat we de sfeer elk jaar erg 
relaxed proberen te houden hebben we weer een 
mooie route tussen de festivalterreinen uitge-
stippeld, waarvan u hopelijk voldaan en met pijn 
in uw benen van thuis komt.  

Kom dus van 7 tot 10 juni genieten van een week-
end vol muziek, dansen, drankjes en natuurlijk 
vooral een uitdagende wandeltocht door een 
prachtig gebied.

Hopelijk tot daar,
Vriendelijke groet namens de hele  
AOT festival crew

WELKOM

FESTIVAL
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Wij zijn ook vet hip enzo.  
Gooi je dikke duim eruit  
op deze socials.
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ROUTEBESCHRIJVING

Dit jaar is besloten geen uitgebreide routebeschrijving in 
het deelnemersboekje te plaatsen. Dit omdat ervan uit is 
gegaan dat er dit jaar geen deelnemers zonder eigen naviga-
tie richting de AOT zullen rijden. Uiteraard hangen er in de 
omgeving van het kampterrein weer bordjes die je de juiste 
richting ophelpen.

Dit jaar is het adres van het hoofdkampterrein:
 
Neuhaus 3
54675 Utscheid
Duitsland
 
Het kampterrein ligt op het zonnepanelen park wat te zien  
is vanaf de K66. 
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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
- 22:00 voorlopige uitslag dag 1
- Slapen
 
Zondag  
Vandaag wordt het eten door ons verzorgd 
- Wekken
- Starten
- Soeppost 
- Sprintpost / Finish
- Avondeten
- 22:00 eindtijd dag 2
- Bekendmaking uitslag
- Slapen

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



Yo, neem je 
zwembroek 
mee want 

er is een meertje!
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Ey, en dan 
nog wat....

Neem houten 
planken mee 

want we hebben plannen
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VOOR HET EERST EEN 
FESTIVALLETJE PAKKEN?

Als nieuw team weet je misschien nog 
niet helemaal wat je kunt verwachten tijdens 
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)

- Draagbaar tent/zeiltje (overnachting 2e kampterrein)
- Kookspullen
- Goede kleding
- Goed schoeisel
- EHBO/blarenpriksetje
- Regenkleding
- Eten voor vrijdagavond en zaterdag (hele dag)
- Pinpas (geen creditcard) voor de bar betaling

Zorg ervoor dat je voldoende water mee 
kunt nemen. Reken erop dat je onderweg 
alleen op de soeppost water kunt bijvullen!

1/2

9 AOT deelnemersboekje 2019   



Tijdens de looptocht nemen jullie in je 
rugzakken mee wat je denkt nodig te heb-
ben. Dat is per groep minimaal: een kompas, 
kaarthoekmeter, passer, slaapzak, tentje 
o.i.d., paspoort of ID kaart, EHBO spul, 
schrijfgerei, millimeterliniaal, bereikbare 
mobiele telefoon, knutselsetje (schaar, lijm, 
plakband).

Het eten (voor vrijdag en de hele zater-
dag) moet je zelf verzorgen en meesjouwen. 
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 kun-
nen 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-alcoholsche ver-
snaperingen verkocht. Dit wordt per groep 
bijgehouden op een streeplijst. Je wordt ver-
zocht dit maandag tussen 09.00 u en 11.00 u 
af te rekenen bij de penningmeester van de 
Staff (Remco). Betalen kan alleen per PIN. 
Je levert dan ook je tentbordje in en in ruil 
daarvoor krijg je een naambandje.
 
 
 

Tijdens de AOT geldt het volgende nood-
nummer +31 6 422 069 92 (Remco) Deze dient 
om dringende berichten van het thuisfront 
door te geven of voor dringende zaken t ij-
dens de tocht zelf. 

We bevinden ons in een gebied waar we niet 
overal bereik hebben. Als het nummer onbe-
reikbaar 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 postenkaarten te plak-
ken. 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 dichtstbijzijnde 
prullenbak.

VOOR HET EERST EEN 
FESTIVALLETJE PAKKEN?

2/2
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Waar denk jij aan bij het woord festival?
A)   Lekker relaxen en luisteren naar goede 

muziek.
B)  Non-stop feesten!
C)   Gezellig met vrienden een heel tof weekend 

beleven.

De line-up van festivals…
A)  die bekijk ik wel een beetje om te weten 

welke art iesten er komen.
B)   die wordt uitvoerig bestudeerd.  

Ze noemen mij ook wel de lopende t imetable. 
C)   bekijk ik nooit, ik zie wel waar ik terecht kom.

Wat doe je wanneer het opeens met bakken 
uit de hemel valt?
A)  Ik ren naar mijn tent om een poncho te pakken 

en loop daarna terug richt ing de stage.
B)   Ik blijf sowieso bij de mainstage om mijn 

favoriete art iest te zien, dan maar doorweekt.
C)   Ik volg mijn vrienden die een schuilplek heb-

ben gevonden.

Waar slaap je?
A)  In mijn eigen eenpersoonstent. 
B)  Slaap, wat is dat?
C)  In een partytent met heel veel mensen.

Wat vind je van een moshpit?
A)  Doodeng.
B)  Dat hoort bij een fest ival.
C)  Lachen!

Waar ben jij het meeste te vinden tijdens een 
festival?
A)  Relaxend in de hangmatten.
B)  Dansend vooraan bij de stage.
C) Bij de bar, 2 woorden 9 letters.

De morning-after, jij voelt je?
A)  Top, ik heb rust ig aan gedaan g isteren.
B)   De kater is zeker aanwezig, maar het fest ival 

gaat door en jij hebt een druk programma. 
C)   Slecht, laat mij maar even slapen! De biert jes 

hebben hun tol geëist.

Afterparty op de camping? 
A)   Nee, ik heb eigenlijk wel zin om te slapen na 

zo’n lange fest ivaldag.
B)  Yes! Let’s go!
C)   Als er genoeg bier en vrienden aanwezig zijn 

doe ik mee!

WAT VOOR EEN  
FESTIVALGANGER BEN JIJ?

De meeste A’s: De muurbloem
Laat iedereen maar lekker gek doen en uit z’n dak 

gaan, jij geniet op de achtergrond met een drankje 

van alles om je heen. Heerlijk mensen kijken, niet 

tussen de grote mensenmassa en geen ingewikkelde 

dansmoves. Kortom een stille genieter.

 
De meeste B’s: De diehard
Een optreden missen om even te relaxen of een 

burger te eten? Even wegdutten in de hangmat of 

gezellig in het zonnetje zitten met een biertje of 

wijntje en een goed gesprek? Geen sprake van!  

De diehard festivalganger bereidt zich voor en heeft 

een strakke planning om bij alle optredens van zijn 

of haar favoriete artiesten & bands vooraan te kun-

nen staan! Vooraan staan en keihard meezingen, 

dat is jouw ding!

De meeste C’s: Het gezelligheidsdier
Bier, kameraden en een hoop gezelligheid. Dat zijn 

de speerpunten voor deze festivalbezoeker. Voor-

aan staan bij ieder optreden is geen prioriteit, een 

dag of weekend met veel plezier en met een beetje 

gekkigheid wel.
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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 uitge-
haald, 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 (coördina-
ten, 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 ieder-
een 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 mini-
mumaantal is. Je krijgt daarvoor een bonus-
tijd die volgens onze inschatt ing evenredig 
is met de hoeveelheid extra looptijd.

12 AOT deelnemersboekje 2019   



Als je genoeg spirit hebt kun 
je ook nog iedere dag 1 of meerdere echte 
bonusposten lopen. Ook voor deze bonus-
posten kun je bonustijd krijgen.Als je zon-
dag 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 posten-
kaart 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 posten-
kaart, maak dan een goede beschrijving van 
de post. Het kan voorkomen dat een posten-
kaart verkeerd is opgehangen, of is zoek-
geraakt / zoekgemaakt. Aan de hand van je 
beschrijving en schets en/of dig itale foto 
kan dan alsnog door de Staff worden nage-
gaan of je op de goede plek bent geweest.

EHBO Ook dit jaar zal de Medische EHBO-
Stam weer aanwezig zijn. Zij zijn het aan-
spreekpunt 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.

AOT-Festival

13 AOT deelnemersboekje 2019   



GLOBAL POSITIONING SYSTEM

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 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 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.

(IS NIET TOEGESTAAN)
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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.)

ALLES VOOR DE BONUS

Verplichte 
post

Verplichte 
post

Keuzepost
1 v/d 2

K2

2019

21
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

1/3
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Ernaast staat het stukje Excelsheet, dat gebruikt is voor 
de berekening van de bonustijden bij deze posten. De lin-
ker 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 voorlaatste 
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 bonust ijd van een keuzebonuspost is in principe gelijk 
aan de extra loopt 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 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 het-
zelfde. 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 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 bonus-
post hangt weer af van het verschil tussen de langste en de 
kortste route. Bonusposten liggen meestal buiten de nor-
male 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.

ALLES VOOR DE BONUS 2/3
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Verplicht

Verplicht

Bonuspost

3

1

2

Post 2 in het 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

ALLES VOOR DE BONUS 3/3
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Dit jaar te koop: 
 de AOT-Badge! 

 
€ 2,- per stuk

Wees er snel bij, want op = op! 
(Te koop bij het uitchecken op maandag)
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1.  Een groep bestaat bij de start uit 3 tot 5 personen, 
waarbij elke deelnemer tenminste zijn eigen persoonlijke 
bagage draagt. Wanneer er t ijdens de tocht zoveel deel-
nemers uitvallen dat er minder dan 3 (niet-uitgevallen) 
groepsleden overblijven, dan is de groep gediskwalif i-
ceerd. De groep doet dan niet meer mee voor het klasse-
ment, 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 verplichte 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 oriëntatie zien, worden gediskwalif iceerd. Het 
is dus ook niet toegestaan foto’s te maken van informa-
tieborden met omgevingsinformatie 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 onder-
weg niet aflezen.
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4.  De AOT bestaat uit verplichte posten, 
keuze- en bonusposten. Op van tevoren 
aangegeven posten is bonustijd te verdie-
nen. De informatie over de posten en de 
bonustijden staan in het postenboekje, 
dat bij de start wordt verstrekt, De t ijden 
die in het postenboekje vermeld staan, 
zijn bindend (voor uitleg over bonustij-
den zie elders in dit informatieboekje). 
Voor elke gemiste verplichte post geldt 
een straft ijd van minimaal 3 uur. Ook het 
lopen van minder dan het minimum aan-
tal posten van een groepje keuzeposten 
kost minimaal 3 uur per gemiste post.

5.  Elke post moet met het gehele team, 
inclusief alle bagage, worden aangedaan. 
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 blij-
ven. 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-perfora-
tor). Zowel de FP-knip als de posttekst 
moeten worden overgenomen op de daar-
voor bestemde plaats in het bij de start 
verstrekte postenboekje. De FP is primair, 
de posttekst 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 looptijd, 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 klein-
ste totaalt ijd. De totaalt ijd wordt ver-
kregen 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.

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 straf-
t 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 toegestaan. 
Overleg in twijfelgevallen met de kamp-
coördinator. Wanneer er toch buiten het 
kamp wordt geslapen kost dat minimaal 
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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 uit-
delen. Neem je eigen afval zo veel moge-
lijk 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.  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 bin-
nenkomt).

21.  In alle overige gevallen beslist 
altijd de Staff.
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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!
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Kun jij raden welk stafflid dit is? 
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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, Bestuur, 
Dig italisering, ROute, Public Relations, Team Inschrijving 
& Internet, STafzaken & TRansport, MaTeriaal, FOurage, 
ADministratie en verschillende taken zijn: Penningmeester 
en Voorzitter.
 
(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!)

Arno
Bas
Dorien
Eva
Hessel
Hugo

Ingeborg
Joost
Marieke
Martin
Mick
Mischa

Nigel
Patricia
René
Robert

Op de volgende pag ina’s staat overzicht van 
de echte diehards van onze fest ival crew. 
Maar zoals elk jaar komen er ook dit jaar 
weer een hoop mensen met enorme inzet de 
organisat ie versterken!
 

De organiserende festival crew wordt dit jaar 
versterkt met de volgende Staffleden:

FESTIVAL CREW
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Remco
(Bestuur | P | AD | ST | FO | PR | 16e AOT)

Jarenlang zet deze kanjer zich in voor 
scouting, waar hij de waarderingstekens 
een voor een ontvangt! Dit jaar wordt 
zijn jaar want hij gaat trouwen! Wie weet 
moeten we de ceremonie alvast oefenen?

Jules
(Bestuur | TII | D | 6e AOT)

Deze festivalganger is afgestudeerd! Meteen 
een baan in de zak en klaar om eens even 
een lekker festivalletje te pakken! Lekker 
aan het poepen in een (schoon?) toilet, 
bedank deze man! 

Ricardo
(Bestuur | V |MT | FO | 13e AOT)

Deze daredevil gaat iedere uitdaging 
aan of het nou touren is met zijn 
motor of het AOT-bestuur; deze man 
doet het gewoon, want hij is zeker 
niet bang. Wie daagt hem uit tot  
een dancebattle?

Marleen
(Bestuur | AL | 9e aot)

Dit creatieve brein is naast druk zijn met 
afstuderen ook druk geweest met werkgroep 
algemeen! Hoe doet ze dat toch? Haar geheim 
is om soms ontspanning te zoeken tijdens een 
feestje of festival. 
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Sven 
(Bestuur | D | 3e AOT) 

Elk festival moet met zijn tijd 
meegaan en daar zorgt onze Sven 
voor! Er is niks wat ie niet kan f iksen, 
behalve het rete slechte bereik hier in 
de omgeving! 

Emma
(Bestuur | RO | 8e AOT)

Nieuwe aanwinst voor het bestuur en de vrouw 
achter de route! Ze loopt snel, en praat snel en 
ook nog eens op hetzelfde moment; hoe doet ze 
dat toch?

Tjalling
(Bestuur | TR | 15e AOT)

Vroemvroem, toettoet, is dat het nieuwe 
festival hitje? Nee het is Tjalling met zijn 
complete wagen park!

Eva
(Al | RO | 6e AOT)

Doorgewinterde AOT festivalganger;  
hoe je het best een festival overleefd  
kan Eva je als geen ander vertellen.  
Of je mee mag? Moet je wel ‘eva’ aan  
je moeder vragen.

FESTIVAL CREW   2/5
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Suzan
(Al | 3e AOT)

Los gezelligitos, donde esta genietos? Deze 
vrolijke meid is altijd wel in voor een feestje! 
Of ze naast Spaans ook wat Zuid-Amerikaanse 
dansmoves heeft geleerd in Ecuador gaan we 
misschien wel zien op het festival! 

Margreet
(Al | 14e AOT)

“Begin de dag met een dansje, begin de dag 
met een lach” Dat moet het motto zijn van 
deze vrolijke en gezellige dame met wie je 
in de avond ook nog lekker door kan feesten.

Max
(Al | 4e AOT)

Onze Max draait inmiddels al een aantal jaren mee 
in werkgroep algemeen, dus ook dit jaar maakt 
hij er vast weer een feest van in de Ardennen. 
Een goede discussie gaat hij ook nooit uit de weg. 
Gelukkig zijn deze twee dingen allebei best gezellig 
als je midden in een weiland kampeert.

Saskia
(Al | 4e AOT)

Deze helft van het sfeer-beheer team weet van 
elke situatie een feestje te maken! Ze heeft het 
AOT virus weer te pakken en zit sinds dit jaar 
weer bij werkgroep AOT waar ze helemaal los  
kan gaan met al haar creatieve ideeën. 
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Lou-Elle
(Al | 2e AOT)

De nieuwe aanwinst voor team 
algemeen, wat een feestje! Lou-Elle kan 
een concert of een feestje in de stad 
zeker waarderen. Verder brengt ze het 
grootste deel van haar leven door in de 
Albert Heijn van Oosterbeek.

Pepijn
(RO | 3e AOT)

Een gemiddelde avond met Pepijn eindigt in een 
Burning Man festival omdat hij graag zoveel 
mogelijk in de fik steekt, het liefst zijn eigen 
gehakte hout. Drie dagen festival met weinig 
slaap overleefd deze stuiterbal lachend!

Ilse
(RO | 10e AOT)

Met al veel AOT ervaring (zowel als staff en 
als deelnemer) is ze de nieuwe toevoeging 
van werkgroep route! Deze powervrouw is 
niet bang voor wat modder maar weet nog 
wel altijd goed op de foto te staan. 

Ferry
(AL | RO | 8e AOT)

Één man, één baard en een verknipte 
kaart. Doet het goed op feestjes met zijn 
cavia imitatie. 
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Rein 
(RO | 28e aot)

Rein heeft iets meer afstand genomen van 
de AOT dit jaar om voor zijn nieuwe kind te 
zorgen: de winter AOT! Naast dat succes heeft 
hij gelukkig nog wel tijd om bij te dragen aan 
werkgroep route. Voor werkgroep route zijn de 
naar hem vernoemde ‘Rein-schetsen’ heilig.  

Martijn
(MT | 7e AOT)

Bij de AOT kennen we Martijn als een 
echte handyman. De vraag is zullen we 
dit AOT festivalweekend ook van zijn 
dansmoves kunnen gaan genieten?
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Yorick
(RO | 10e AOT)

De route ligt bij deze man in goede handen. Hij 
houdt van aanpakken en is zeker niet vies van 
een feestje! Verder is hij altijd helemaal op de 
hoogte van hippe straattaal.
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Op 2 februari g ingen 26 deelnemers van 7 teams (Ge Speult 
Nie, FregglePK’s, Doordouwers, Proostgenootschap, Of je 
(r)ook worst lust, Hopman Beerenlul, Sneeuwballos) van 
start voor de eerste winter AOT. Na een overnachting in 
de jeugdherberg van Eupen traden zij het winterlandschap 
in. Tijdens het ontbijt was de kaart bestudeerd en enkele 
verpuzzelde posten ingetekend. Het had aardig gesneeuwd in 
de  week ervoor, de lucht was grijs en de temperatuur rond 
het vriespunt. Het eerste deel van de route leidde door het 
bos. Hoewel de route ook langs horeca voerde, koos niemand 
ervoor hier naar binnen te gaan. Respect! Het volgende deel 
was het klapstuk: de winterse Hoge Venen, mistig en met 
sneeuw tot lokaal 40 cm prachtig en sfeervol. De soeppost 
was ingericht in een schuilhut en werd door iedereen zeer 
gewaardeerd. Daarna ging de route weer door bos naar het 
eenvoudige bivak. Daar werden maalt ijden bereid op kleine 
brandertjes. Na een plekje sneeuwvrij gemaakt te hebben, 
werden de tentjes opgezet. Er was een schuilmogelijkheid, 
er was kampvuur en er was gezelligheid. Voordat iedereen 
de slaapzak in g ing, bedekte een sneeuwbui de kleine tentjes 
met een laagje sneeuw.

De volgende ochtend was er koff ie, thee en havermoutpap en 
werd er in de grijze ochtend vlot gestart met de route van dag 
2. Ook hier was onderweg een soeppost in een schuilhutje. 
Iedereen was keurig op t ijd terug in de jeugdherberg. Hier 
werd de uitslag bekendgemaakt.  
 
Ge Speult Nie had met overmacht gewonnen. Zij hadden 
gedeeltelijk op sneeuwschoenen gelopen en waren als enigen 
op de verdeelbonus post van dag 1  geweest. Daarna was er 
een gezamenlijke maalt ijd met uitzicht op de Hoge Venen.  
De zon brak door, alsof de natuur goedkeurend knipoogde.

Wat betreft de organisatie zeker voor herhaling vatbaar!

Niels, Paul, Pepijn, Rein

DE WINTERAOT 2019
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Nieuw op het AOT Fest ival:  
Een hele mooie speeltuin.  
Uitzicht over de hele stad.  

Een unieke ervaring.  
Regelrecht uit de middeleeuwen.  

Beklimmen is een must.  
Uitdagend maar goed te doen.  

Ridders vieren hier hun feest je.  
Gegarandeerd ravot plezier!

AANWIJZING VOOR POST 45

32 AOT deelnemersboekje 2019



Deelnemersboekje zevendertigste 
Ardennen Oriëntatie Tocht (AOT) 2019
Georganiseerd door Scouting  
OPV-Schoonoord uit Oosterbeek.

Samenstelling door werkgroep Algemeen: 
Marleen, Max, Lou-Elle, Margreet, Eva, 
Saskia en Suzan.

Lay-out: Marleen van Zalm
Lay-out p.6: Eva Geerlings
Lay-out p.7+8: Lou-Elle Munsterman

© 1983-2019 AOT-Staff 

Alles uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd, mits dit posit ief 
bijdraagt aan de AOT! 


