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HANDSKALAD
Decoratie, hand, naturel

Deelnemersboekje achtendertigste 
Ardennen Oriëntatie Tocht (AOT) 2022
Georganiseerd door Scoutinggroep  
OPV-Schoonoord uit Oosterbeek (GLD).

Samenstelling door: Marleen, Jules, 
Margreet, en Suzan.

Lay-out: Een beetje van Ikea, een beetje 
van Ferry en een vleugje van Marleen.

© 1983-2022 AOT-Staff 

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

Contactpersonen 
Remco Ulrich  
06 422 069 92
 
Ricardo 
Reuselaars  
06 515 172 49
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Routebeskrivning 

Ook 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 navigatie richting de AOT zullen rij-
den. Uiteraard hangen er in de omgeving 
van het kampterrein weer bordjes die je de 
juiste richting ophelpen.

Het kampterrein ligt aan de:
Rue de Gembes en Voye de Sclassin in 
Graide, België.
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Dagordning
een globale planning 
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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Först keer AOT? 
Läs dit even door! 

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!

Vervolg op pagina 10 --->

BUSA
Kruiptunnel voor over natte wegen. Ook 
te gebruiken als slaaptunnel.

CIRKUSTALT
Speel-/bivaktent voor 0,5 persoon. Te 
combineren met de Busa slaaptunnel.

Portable reiskeuken 
met Quooker en 
ingebouwde vaatwasser 
(kind niet inbegrepen).

Een aantal tips 
voor op het bivak. 
Doe er je fördel 
mee!



10 11

Först keer 
AOT? Läs dit 
even door! 
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 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 meesjou-
wen. Zondag en maandag zorgen wij voor 
alle maaltijden. 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-alcoholsche 
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 penning-
meester 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 drin-
gende zaken tijdens de tocht zelf. 

We bevinden ons in een gebied waar we 
niet overal bereik hebben. Als het num-
mer onbereikbaar is, spreek dan een 
bericht in. We controleren regelmatig of 
er berichten zijn.

Zorg dat je bij een post geen rommel 
achterlaat. 

Gissa de staff!
Kan du gissa vilken 
stafflid detta är?
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Het doel van de AOT is het vinden 
van de snelste route langs verschil-
lende posten. Op een door ons ver-
strekte kaart staan de meeste posten 
ingetekend. Met onze kaart zijn een 
aantal grapjes uitgehaald, zoals afge-
plakte stukken kaart, spiegelstukken, 
toegevoegde of verwijderde heuvels 
of wegen, vul maar aan.... De route 
loopt van het basiskampterrein naar 
een tweede kampterrein en de vol-
gende dag met een boog de ander 
kant om terug naar het basiskamp. 
Scoutingfenomenen die je tijdens de 
tocht tegen kunt komen zijn kruispei-
lingen, coördinaten en dergelijke. De 
ligging van de post wordt dan op deze 
manier kenbaar gemaakt. De infor-
matie (coördinaten, hoeken, ...) die je 
hiervoor nodig hebt staan in de pos-
tenboekjes vermeld.
 

Bij het bepalen van je route moet 
je in ieder geval langs een aantal ver-
plichte posten en langs een aantal 
keuzeposten. De keuzeposten zijn 
gemaakt zodat niet iedereen dezelfde 
route achter elkaar aan loopt. Jij 
stippelt met je groepje dus zelf de 
route uit die je zou willen lopen. De 
verplichte route zonder extra posten 
is ongeveer 25 kilometer. Van een 
groepje keuzeposten is een minimum-
aantal verplicht, bijvoorbeeld 1 van de 
2, of 2 van de 4. De keuzeposten zijn 
in principe gelijkwaardig, eventuele 
ongelijkwaardigheid (zwaar terrein of 
blinde vlek) wordt door een bonustijd 
gecorrigeerd. Je mag ook meer dan 
het minimumaantal lopen, dus bv. 3 
of 4 van de 4 als 2 het minimumaantal 
is. Je krijgt daarvoor een bonustijd die 
volgens onze inschatting evenredig is 
met de hoeveelheid extra looptijd.

Als je genoeg spirit hebt kun je ook 
nog iedere dag 1 of meerdere echte 
bonusposten lopen. Ook voor deze 
bonusposten kun je bonustijd krijgen.
Als je zondag bijna weer op het basis-
kampterrein 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 rug-
zak... De snelstegroep krijgt 20 minu-
ten bonust ijd, de 2e tijd verdient 15 
minuten, de derde 14, enzovoort, de  
vierde 13, enzovoort. Zoals je al merkt: 
bonustijd, daar draait alles om. “Is de 
tijd die we verdienen rendabel voor 
ons? Zullen we dan die post aandoen 
of niet?” Met bonustijd kun je namelijk 
je totaaltijd verkorten. Degene die de 
kortste totaaltijd heeft, heeft gewon-
nen. 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 niks! Want dit 
jaar doen we het een beetje anders, 
meer hierover op de volgende pagina.

 

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 digitale 
foto kan dan alsnog door de Staff wor-
den nagegaan of je op de goede plek 
bent geweest.

EHBO Er is dit jaar geen EHBO  
aanwezig. Jullie moeten dus zelfvoor- 
zienend zijn. Wij hebben beperkte 
EHBO capaciteit. EHBO-materialen 
(waaronder blarenprikkers e.d.) zijn 
wel aanwezig en te gebruiken. 

Waar mogelijk zal de Staff assisteren 
bij het prikken van blaren en het  
verlenen van eerste hulp.
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Wegens succes tijdens de Alternatieve  
Oriëntatietocht verlengd: De AOT Route App! 
Whut? We horen je denken: ‘Wat verandert 
er allemaal?’ Hier lees je alle veranderingen 
op een rij.

We zullen ze missen, de figurenperforators, 
frikandellen en stickers op postenkaarten. 
Maar het dagenlang bezig zijn met posten 
ophangen, om ze vervolgens na een loopdag 
weer allemaal op te halen niet zo.

Anno 2022 zet de AOT zich ook graag in voor 
een beter en schoner milieu. Het gebruik van 
deze app scheelt verspilling van papier en 
inkt, maar voornamelijk van brandstof.

Wat verandert er?
•  Postenkaarten vervallen, het inchecken 

op posten gebeurt nu met de app.
•  De postenboekjes worden vanaf nu minder 

uitgebreid dan je van ons gewend was.

Hoe werkt het?
1.  De app moet voor het begin 

van de tocht worden gedown-
load. Zorg dat je tijdens de start 
klaarstaat met de app paraat!

2.  Je krijgt tijdens de start op 
zaterdag een inlogcode van 
ons. Onthoud deze code, hier-
mee kan je altijd weer inloggen!

4.  De app geeft aan hoe nauw-
keurig je GPS is (groen=goed, 
oranje=matig en rood=zwak).

5.  Klik op het pinpoint-knopje om 
in te checken op de post. De 
app geeft aan of het is gelukt  
of niet. Het kan zijn dat je tij-
dens het inchecken een hint 
ontvangt voor een bonuspost. 
Kijk daarom altijd op je scherm!

 

ROUTE APP

• ANDROID  
Download de app alvast via google play: Hike App  
 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.t7l.Hike.App

• APPLE
in web-browser: https://app.t7l.org/

14

1.  Een groep bestaat bij de start uit 3 tot 5 
personen, waarbij elke deelnemer ten-
minste zijn eigen persoonlijke bagage 
draagt. Wanneer er tijdens de tocht 
zoveel deelnemers uitvallen dat er 
minder dan 3 (niet-uitgevallen) groeps-
leden overblijven, dan is de groep 
gediskwalificeerd. De groep doet dan 
niet meer mee voor het klassement, 
maar ter vergelijking zullen hun tijden 
wel worden uitgerekend. 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 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. 

3.  Toegestaan is alleen het gebruik van 
de door de Staff verstrekte, gekopi-
eerde kaart. Groepen die we tijdens 

STADSDEL
Vloerkleed 130x133 cm

19.99

Spelregels 
van de AOT
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de tocht met een eigen meegebrachte 
kaart, dan wel een niet-ingesealde 
GPS of andere elektronisch hulp-
middel voor de oriëntatie zien, wor-
den gediskwalificeerd. 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 finish 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 
postenboekje, dat bij de start wordt 
verstrekt, De tijden die in het posten-
boekje vermeld staan, zijn bindend 
(voor uitleg over bonustijden zie elders 
in dit informatieboekje). Voor elke 
gemiste verplichte post geldt een straf-
tijd van minimaal 3 uur. Ook het lopen 
van minder 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 
tijdens het lopen van de AOT staat een 
straftijd 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 fluitje, 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 hangen geen posten-
kaarten meer vanaf 2022. We hebben 
vanaf nu een app waarmee je op de 
posten kan inchecken. De app vertelt 
wanneer dit wel- of niet is gelukt.

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 facultatieve rust van 
precies 15 minuten. Je mag dus doorlo-
pen of exact zo lang blijven rusten. Je 
facultatieve rusttijd wordt afgetrokken 
van je looptijd, dus het beïnvloedt je 
eindtijd niet.

8.  De derde persoon met rugzak is bepa-
lend voor de sprinttijd van een groep. 
Dit geldt ook voor de finishtijd op beide 
dagen.

9.  Winnaar wordt de groep met de klein-
ste totaaltijd. De totaaltijd wordt ver-
kregen uit de som van de looptijd en de 

straftijd, verminderd met de bonustijd 
en eventuele facultatieve rusttijden. 
Je tijd begint te lopen op je starttijd, 
die van te voren wordt aangegeven. Je 
wordt door ons een uur voor je starttijd 
gewekt. De effectiviteitsprijs wint het 
team dat na 2 dagen de kortste looptijd 
- en geen straftijd - heeft.

 
10.  Het is verplicht om op het door de 

Staff aangegeven kampterrein te 
overnachten. Overnachten in gebou-
wen, de bosrand, etc. is dus niet toe-
gestaan. Overleg in twijfelgevallen 
met de kamp coördinator. Wanneer er 
toch buiten het kamp wordt geslapen 
kost dat minimaal 6 uur straftijd (op 
de voorafgaande dag). Ook kunnen 
we je in zo’n geval niet op tijd wekken. 

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

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

13.  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.

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

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

16.  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 energiedranken te gebruiken 
en wijst iedereen op zijn eigen verant-
woordelijkheid. 

17.  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 straftijd. De sprintpost sluit 
uiterlijk om 22:00 (maar je krijgt niet 
de straftijd voor het missen ervan als 
je later binnenkomt).

18.  In alle overige gevallen beslist altijd 
de Staff.
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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 tus-
sen telkens twee posten op te meten. We 
meten daarbij langs de meest waarschijn-
lijke 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 bijbeho-
rende 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. 

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

Aan keuzeposten kunnen bonussen 
toegekend worden. Dit doen we om de 
keuzeposten die niet gekozen zouden 
worden vanwege onaantrekkelijke ligging 
(langere looptijd) gelijkwaardig te maken 
aan de aantrekkelijkere keuzeposten. Het 
is dus de bedoeling om zo een aantal min 
of meer gelijkwaardige routes te creëren.

Hoe het werkt kan het makkelijkst wor-
den uitgelegd aan de hand van het onder-
staande schematische plaatje. Dit is het 
eenvoudigste geval, twee verplichte pos-
ten (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!

GPS is niet 
toegestaan!
De AOT is een pittige oriëntatie-looptocht 
met wedstrijd-element. Voor Zweden en 
niet-Zweden. Het gebruik van GPS en alle 
(online of offline) electronische (magi-
sche) 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, diskwalificeren we dat team.

Wij hechten veel waarde aan kaartlezen 
en andere ‘klassieke’ oriëntatie-technie-
ken: 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 doel-
stelling om ‘hem uit te lopen’. Daarom 
zorgen we ervoor, dat er een korte ‘basis-
route’ 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.

MÅLA
Tekenbord

GPS alternatieven:

MÅLA
Rol tekenpapier 30 m

MÅLA
Waskrijt, gemengd

+ +
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Verplicht

Verplicht

Bonuspost

3

1

2

Postnummers Totale

  t ijd (min)

1 3 59,7

1 2 31,2

2 3 58,5

willen en kunnen leveren, maar probeer 
ook in te schatten hoeveel teams de post 
zullen aandoen en of het jullie dus vol-
doende tijd zal opleveren. 

Dan rest ons nog te vertellen dat de 
bonustijden vermeld worden op de kaart 
dit jaar. Deze tijden zijn grondig gecontro-
leerd, en gelden dus. Gebruik die bonustij-
den bij het kiezen van je route. Zoals je hebt 
gezien zijn bonustijden op keuzeposten 
er alleen voor om alle keuzeposten gelijk-
waardig te maken. Maar het kan natuurlijk 
dat jullie sneller (denken te) lopen dan wij 
verwachtten. Dan heb je netto tijdwinst, 
dus een kleinere eindtijd. En dat is waar het 
uiteindelijk om draait in het klassement.

Ernaast staat het stukje Excelsheet, 
dat gebruikt is voor de berekening van de 
bonustijden bij deze posten. De linker twee 
kolommen geven aan van welke post naar 
welke post gemeten is. De drie kolommen 
daarnaast bevatten de afstand tussen 
die posten (in millimeters), zoals gezegd 
onderverdeeld in terreincategorieën. In de 
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 reke-
ning gehouden met de kaartschaal. 

De bonustijd van een keuzebonuspost 
is in principe gelijk aan de extra looptijd 
die het aandoen van de post kost, ten 
opzichte van de post waarlangs de snelste 
route loopt. De route K2-19-21 kost 66,1 
minuten terwijl de route K2-20-21, 82,6 
minuten kost. Dat betekent dat het aan-
doen van post 20 je 16,5 minuten meer 
kost dan het aandoen van post 19. De 
bonustijd op post 20 wordt dan 15 of 20 
minuten. We ronden vaak af naar boven. 
Er zijn altijd groepen die alle posten willen 
lopen (K2-20-19-21). De bonustijd die je 
daarmee kunt verdienen is weer gelijk aan 
de extra looptijd. Hier is dat dus 25 minu-
ten (reken maar na). 

Het berekenen van de bonustijden 
voor andere combinaties van posten, 
bijvoorbeeld “3 van de 4”, gaat in principe 
hetzelfde. Omdat er nu veel meer verbin-
dingen zijn tussen de posten wordt het wel 
veel ingewikkelder om uit te rekenen.

Bonusposten geven jullie de gelegen-
heid om je totaaltijd ver naar beneden te 
brengen. Dus als je toch energie genoeg 
hebt en je houdt van fraaie plekken in de 
natuur, dan zijn de bonusposten speciaal 
voor jou! De bonustijd op een bonuspost 
hangt weer af van het verschil tussen de 
langste en de kortste route. Bonusposten 
liggen meestal buiten de normale route, 
maar zijn wel lucratief (als je fit genoeg 
bent). Je krijgt bovenop de extra looptijd 
namelijk nog een bonus van 30% van de 
looptijd. Hieronder volgt een voorbeeld.

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.

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 ver-
deelbonuspost 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

“ Een bolus is iets 
anders dan een 
bonus!”

Let op mensen, een bolus is iets 
anders dan een bonus! Hoewel een 
goede bolus draaien soms natuur-
lijk wel voelt als een bonus. Graag 
gedaan. Challas, mic drop. 
- Olle, Hudo Manager.

Ongevraagde råd van Olle

TILLÄMPAD
Tang, roestvrij staal

20 21
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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!

BJÖRKSTA
Foto met lijst, koe met hoorns
zwart 118x78 cm
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Kleurplaat

Bestuur: Vertegenwoordigen van de AOT, zorg dragen voor 
de structuur tijdens het kamp voor zowel staff als deelnemers. 

Team Productie: alles rond het thema, prijzen, de opmaak 
van kaart, deelnemersinformatie en de website. 

Team Route: De posten, kaart, het gebied en het uitzetten 
en proeflopen.

Team Operatie: Fourage, materiaalbeheer, financiën, 
inschrijvingen.

De AOT wordt dit jaar versterkt met de volgende  
Staffleden:

Låt oss presentera
de staff van dit jaar

Marieke Krikken
Ester van Puijenbroek
Mick Kroes
Arno Huibers
Anouk Brinker
Rene van Dijk
Dorien Firet
Tess Aartsen
Robert Boudewijn
Chantal Van Kempen

(Ten tijde van het maken van het deelnemersboekje was de Staff nog niet compleet. 
Mogelijk kom je tijdens de AOT nog andere Staffleden tegen!)
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RICÅRDØ
Beveiliger
Bestuur & Team Operatie - 14e AOT

De man die ervoor zorgt 
dat onze IKEA veilig is. Hoe 
hij zijn werkzaamheden 
verder uitvoert houdt hij 
liever geheim. Wij kunnen 
u wel vertellen dat dit met 
uiterste precisie gebeurt. 
Wat u moet weten is dat u 
door hem met een gerust 
hart kunt winkelen. Dat zei 
jij ja.

REMCÖ
Peuterbegeleider Småland 
Bestuur & Team Operatie - 17e AOT

Wij begrijpen maar al 
te goed dat u uw kinde-
ren graag even kwijt wil 
na alle quarantaines en 
lockdowns. Deze peuter-
begeleider vol energie en 
goede moed is er voor uw 
huilende peuters en kleu-
ters. Hij bezorgt ze de dag 
van hun leven in Småland.

EMMÅ
Adviseur keukens en accessoires
Bestuur & Team Route - 9e AOT

Na jaren ervaring op te 
hebben gedaan in het 
werkveld logopedie, heeft 
Emma het roer drastisch 
omgegooid. Ze is begon-
nen met haar droombaan 
in de keukenwereld. Voor 
een prachtige keuken ver-
wijzen wij u naar Emma, 
onze keukenkampioen!

HUVUDROLL
Gehaktballetjes

VÅRKÄNSLA
Melkchocolade-ei

KAFFEREP
Kaneelbroodjes

JULES
Klantenservice medewerker
Bestuur & Team Productie & Operatie 

7e AOT

We maken het niet vaak 
mee in onze klantenser-
vice. Jules is de parel van 
de afdeling. ‘’Geduld is 
een schone zaak’’ is zijn 
motto. Met al uw IKEA pro-
blemen kunt u opbellen. 
Wist u dat hij zelfs in de 
nacht al uw IKEA vragen 
beantwoordt? Wat een 
topper!

KORVMOJ
Veggiehotdog

MÅRLEEN
Adviseur living, lifestyle & 
woonkamer
Bestuur & Team Productie - 10e AOT 

Marleen werkt als styling 
adviseur woonkamer met 
veel plezier bij IKEA. Met 
haar eigen stijl en visie 
maakt ze van jouw woon-
kamer van een echt plekje 
voor jezelf, in lijn met de 
meest trends en actuele 
modekleuren. Marleen 
heeft een hekel aan klan-
ten die showroom meu-
bels meenemen naar de 
kassa. Marleen’s lievelings 
IKEA product is VANDRING 
HARE.

DRYCK FLÄDER
Vlierbloesemsiroop

PEPIJN
Staffplanner
Bestuur & Team route - 4de AOT

Of je een uurtje eerder 
weg mag? Eerst even bij 
Pepijn vragen, het ant-
woord is waarschijnlijk 
nee. Pepijn werkt vol 
passie aan een van de 
belangrijkste taken van dit 
IKEA filiaal: de personeels-
planning.

KEX
Biscuitjes
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EVÄ
Greeter
Team Route - 7e AOT

Eva’s motto: ‘’Begin de 
dag met een lach!’’. Eva 
staat elke morgen met een 
brede glimlach te greeten 
bij de ingang. Magazine 
erbij? Heeft u al een 
mandje? MAND!

MÅRGREET
Medewerker afdeling visual
Team Productie,  - 15e AOT

De etalage? De bordjes? 
De route door IKEA? 
Margreet werkt voor de 
afdeling visual, die is 
belast met alle etalages, 
signing, routes, projecties 
en andere visuele uitingen 
van IKEA vestiging Graide

MÄRK
Smart Home adviseur
Team Productie, 4e AOT

‘’Hey Google, wat doet 
Mark?’’ Tegenwoordig is 
het hip en happening om 
je huis zo smart mogelijk 
te maken. Gelukkig heb-
ben wij onze eigen ervaren 
Smart Home adviseur 
Mark. Hij vertelt u alle ins 
en outs op het gebied van 
de smart.  

VÅFFLOR
Wafels

BELÖNING
Eland van melkchocolade

KNÄCKEBRÖD RÅG
Roggeknäckebröd

RËIN
IKEA routemaker 
Team Route, 29e AOT

Hoe kom je van de ingang 
naar de uitgang van 
de IKEA op een manier 
waarbij je zoveel mogelijk 
mooie producten ziet? Dat 
is een vraag waar Rein zich 
dagelijks mee bezig houdt. 
Rein’s advies is om eerst 
de route normaal te lopen 
en daarna de doorsteek 
routes te bewandelen om 
zo alles uit uw IKEA dag te 
halen.

YÖRICK
Adviseur keukens en accessoires
Team Route, 11e AOT

Zonder magazijn zijn wij 
bij IKEA niet veel waard. 
Daarom is Yorick een 
waardevolle member van 
ons IKEA team. In zijn 
jaren werkervaring bij ons 
heeft hij kunnen leren om 
op een gedisciplineerde 
wijze leiding te geven aan 
de medewerkers Expeditie 
en Magazijn.

FESTLIGT
Aardappelchips

KAFFEREP
Kaneelbroodjes

MÄUREEN
Adviseur slapen & lounge  
Team Route - 3e AOT

Of het nou een specifieke 
boxspring of enkel een 
matras is, Maureen helpt 
u verder. Gaat u voor de 
romantische, rustige of 
harmonieuze stijl? Maur-
een is op de hoogte van 
alle stijlen. Het gerucht 
gaat zelfs dat zij tijdens de 
eerste ontmoeting gelijk 
doorheeft wat uw stijl is. 
Probeert u het uit?

KALLES KAVIAR
Kaviaarcrème
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MARIJN
Productspecialist badkamers
Team Route, 2e AOT

Het is begrijpelijk dat je 
door de bomen het bos 
niet ziet. Want wat is ons 
aanbod toch immens. 
Gelukkig hebben wij hier 
Marijn, onze productspe-
cialist badkamers. In zijn 
jonge jaren koos hij de 
IKEA badkamer bij zijn opa 
en oma over de badkamer 
bij zijn ouders. Een IKEA 
werknemer in hart en 
nieren!

ILSË
Floormanager Zelfscan
Team Route, 11e AOT

Streng doch rechtvaardig. 
Onze Floormanager Zelfs-
can is een onwijs vriende-
lijke vrouw. Behalve als u 
iets ‘vergeet’ te scannen. 
Dan heeft u namelijk een 
zeer groot probleem. Ilse 
heeft als nieuw doel voor 
2022 gesteld om nog meer 
mensen te pakken die 
producten zijn ‘vergeten’ 
te scannen. Dus pas op!

PÅTÅR
100% arabicabonen

LÖRDAGSGODIS
Gemengde jelly gums

MISCHÅ
Sous chef IKEA kitchen
Team Route, 3e AOT

Vol trots presenteert 
Mischa de heerlijke 
gerechten in de IKEA kit-
chen. Zo ook het bekende 
IKEA ontbijt. Helaas is 
het niet meer mogelijk 
om deze voor één euro te 
halen. Gelukkig maakt de 
liefde die onze sous chef 
in de gerechten stopt alle 
extra centen waard!

HJÄLTEROLL
Pap, met zaden en quinoa

SUZÄN
Medewerker afdeling textiel, 
tapijten en deurmatten
Team Productie, 4e AOT

Stof is het ding waar Suzan 
dag en nacht mee bezig 
is. Zij heeft als talent om 
textiel te kunnen koppelen 
aan u als mens en uw inte-
rieur. Zij zal door het stof 
gaan om het juiste tapijt of 
deurmat voor u te vinden.

FERRY
Medewerker Drinks & 
Finger food (na de kassa) 
Team Productie, 9e AOT

Zo’n dag IKEA kan heel 
heftig zijn, dat beseffen 
wij ons maar al te goed. 
Daarom hebben wij aan 
het einde de Drinks & 
Fingerfood corner met de 
goedlachse Ferry. Ferry 
kan u helpen met de 
keuze tussen ons heerlijke 
assortiment. Hij heeft als 
hobby om de verschillende 
snacks uit te proberen.

BILLY
Boekenkast
80x28x106 cm

Kast van een kerel. Bele-
zen onverzettelijke rots in 
de branding. Geraffineerd 
en gefineerd. Heeft bijna 
geen slaap nodig, staat 
gewoon de hele dag AAN! 
BAM! Houdt zonder mok-
ken je boek ff vast en des-
noods ook je kamerplant 
(maar dan wel ff met een 
BOYSENBÄR plantenscho-
tel, dankje). Een stafflid 
van de bovenste plank.

KAFFEREP
Haverbiscuits

BUSBASSE
Boekensteun

CHOKLAD MÖRK
Melkchocoladereep
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AOT maakt 
alles mooier.


