ZOT 2008. Het is niet verplicht alle posten aan te doen, dan zou de route ongeveer 40 km worden. Slechts bepaalde posten zijn
verplicht. Andere zijn keuzeposten of leveren echte bonus op. Bij het bepalen van de totale bonustijd (die in mindering wordt
gebracht op de looptijd) worden alle bonussen bij elkaar op geteld. Als je dus bijvoorbeeld post 1, 2 en 3 aandoet, krijg je 30
minuten bonus. Op de lunchpost staat de tijd een half uur stil. Op andere doeposten staat de tijd 15 minuten stil. Bij de doeposten
is met de opdrachten ook wat bonustijd te verdienen. Let op: De maximale looptijd voor een team bedraagt 540 minuten (9.00
uur). Dit is gemeten vanaf starttijd tot finishtijd, minus de rusttijd op de posten. Alle minuten boven de 540 tellen drie
keer! Deze regel is er omdat je echt niet om 20.00 uur binnen zou zijn als je alle posten zou lopen.
Postnummer
Post 0
Post 1, 2 en 3

Type post
Start
Keuze (2 van de 3 is verplicht)

Bonus indien
Post 2
3 van de 3
Post 4
3 van de 3
Post 10
2 van de 2
Post 11
Post 12
Post 15
3 van de 3
Post 22
4 van de 5
5 van de 5
Post 25
2 van de 2
Post 27
Post 12 en 27

Bonus
15 minuten
15 minuten
Post 4, 5 en 6
Keuze (2 van de 3 is verplicht)
15 minuten
15 minuten
Post 7 en 8
Verplicht
Post 9 en 10
Keuze (1 van de 2 is verplicht)
10 minuten
25 minuten
Post 11
Bonus (niet verplicht)
45 minuten
Post 12
Bonus (niet verplicht)
80 minuten
Post 13
Verplicht (lunch)
Post 14, 15 en 16
Keuze (2 van de 3 is verplicht)
20 minuten
30 minuten
Post 17
Verplicht
Post 18, 19, 20, 21 en 22
Keuze (3 van de 5 verplicht)
20 minuten
20 minuten
20 minuten
Post 23
Verplicht
Post 24 en 25
Keuze (1 van de 2 is verplicht)
15 minuten
15 minuten
Post 26
Verplicht
Post 27
Bonus
45 minuten
Post 12 en 27
SuperVerdeelbonus (niet verplicht)
300 minuten/n
n = aantal teams dat allebei
deze posten aandoet
Posten 1 t/m 27
Keuze
Alle posten 1 t/m 27
30 minuten straftijd
Post 28
Einde
-Blijf op de wegen en paden, er zijn er genoeg in het bos. Respecteer de eigendommen van boeren en andere
grondeigenaren, cross niet over akkers, weilanden en bospercelen. Avondeten begint op het eindpunt vanaf ongeveer 19.00
uur, maar voor de latere binnenkomers houden we het warm.

Postomschrijvingen:
Post 1: fietsenhok

Post 15: hoge berk bij kruispunt met ruiterpad

Post 2: bocht in weggetje

Post 16: grote omgevallen boom, 50 mtr van bankje

Post 3: bushalte

Post 17: iele naaldboom aan rand vlakte

Post 4: bankje

Post 18: paaltje prikkeldraad bij weide

Post 5: P bij roode haan

Post 19: t-splitsing met hoog gras

Post 6: bij nummer 1

Post 20: dode boom bij stippelpad

Post 7: 1940-1945

Post 21: ruiterpad, niet fietsen

Post 8: tegenover P

Post 22: t-splitsing met zand en blauw paaltje

Post 9: eik op rand van bos en weiland

Post 23: slagboom naast eigen weg

Post 10: achter de holle boom

Post 24: kruispunt met 3 gekleurde paaltjes

Post 11: bruggetje

Post 25: kruispunt met rood gevlekte bomen

Post 12: tunneltje

Post 26: Fietspad volgen naar asfaltweg en camper

Post 13: bij oprit naar viaduct

Post 27: kruispunt met liggende balken

Post 14: midden in naaldbos, onduidelijk kruispunt met

Post 28: de Kameel

berken in de buurt

