
Voor degenen die al enkele AOT's hebben uitgelopen en 
klaar zijn om een stapje verder te gaan. Het is een tocht 
die in sommige opzichten wél en in sommige opzichten 
niet op de AOT lijkt. Er is bewust gekozen voor een datum 
die grote kans geeft op temperaturen onder nul. Hiermee 
zal deze tocht een serieuzere uitdaging zijn.

De eerste W-AOT is gehouden in februari 2019. 
Nadere info volgt na je aanmelding.



Tijd en plaats

Tijd: 1 en 2 februari 2020
Locatie: Ardennen of omliggend gebied

Programma (indicatief )

Vrijdag

22:00: opening in een herberg o.i.d.

Zaterdag

8:00: start.
Basisroute ca. 30 km,  
met bonussen tot 50 km
Minder en minder bewerkelijke puzzels dan t ijdens 
de laatste AOT’s
Al je kampeermateriaal draag je zelf bij je
Open eindtijd
Eenvoudig bivak met kampvuur  
en beschutt ing om te zitten
Warme drank en snack, drinken aanwezig
Zelf ter plekke maalt ijd koken

Zondag

8:00: start
Kortere route
16:30 Iedereen binnen in herberg
17:00 Uitslag
Gezamelijke maalt ijd (onder voorbehoud) 
Naar huis

Praktische zaken

Deelnemers in al het andere zelf-voorzienend.
Postcontrole zonder postenkaarten.
Het regelement van de reguliere AOT is grotendeels 
van toepassing.

Deelnemers

Teams van 3-5 personen
Minimum leeft ijd 21 jaar
Tenminste 2 AOT’s uitgelopen  
of gelijkwaardige ervaring
Tenminste 3 nachten gekampeerd in de winter, 
waarvan 1 nacht bij een temperatuur van -8°C 
in een tent zonder verwarming.

Het gaat door bij tenminste 
20 deelnemers (personen)

Het maximum aantal deelnemers is 40

Je kunt je aanmelden via 
www.ardennenorientatietocht.nl

tussen 1 november en 31 december

Voor vragen en correspondentie;
winter@ardennenorientatietocht.nl
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Zwaarte
De winter AOT zal zeker zo zwaar als andere tochten die we tot nu toe hebben 
georganiseerd, maar anders zwaar. Een groter deel van de zwaarte zal worden 
veroorzaakt door het weer, een kleiner deel door de kilometers en de hoogte-
meters. Het kamperen op het bivak wordt een belangrijk onderdeel van de tocht 
en de wedstrijd!

De winter AOT is een serieuzere uitdaging dan de gewone AOT. Er is minder 
marge voor fouten in de voorbereiding, bij het oriënteren en bij het kamperen.
Het spreekt vanzelf, dat deze tocht een goede voorbereiding vergt.

Voorbereidingen
Bereid je goed voor op het weer. Selecteer je kleding en uitrusting tenminste 
een maand van te voren en vul aan waar nodig. 

Bereid je voor op -15°C ’s nachts. Mindset is heel belangrijk! Als je geen erva-
ring hebt met het kamperen in een onverwarmde tent bij min 8 of kouder, ga 
dan een nacht proef slapen in de spullen die je wilt meenemen. Je hoeft van ons 
niet hiervoor op proefexpeditie. Eventueel kan dit in je achtertuin. Je zult dan 
wel geen nacht met min 8 ‘vinden’, maar een nachtvorstje moet toch lukken. 
Gebruik dan dus minder warme spullen dan je van plan bent te gebruiken tij-
dens de winter AOT.

Een binnenslaapzak van fleece is erg f ijn en scheelt zo een graad of 5 in ‘com-
fort’ temperatuur. Deze kun je ook simpel zelf maken door te naaien van 2 
fleece dekentjes. Wees er op voorbereid, om – in een werkelijk noodgeval –
ergens onderweg je bivak op te zetten voor 1 of meer personen.

Denk ook aan voldoende (hoofd)lampjes en denk eraan dat alle batterijen - ook 
die van je telefoon - slechter presteren bij kou. Gewoonlijk is het op het bivak 
mogelijk je telefoon op te laden.

Controleer kort van te voren wat voor weer je werkelijk kunt verwachten.


