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Parking: bij de Sporthal, Steenweg op Zevendonk 18 – 2300 Turnhout
Kaartschaal: 1/4000 (1 cm is in werkelijkheid 40 meter)
Kaartformaat: A4
Zo ga je te werk:
•
•
•
•

•
•

Begeef je naar de startplaats, die op je kaart wordt aangeduid met een roze
driehoek (ten oosten van de sporthal).
Als je hier bent aangekomen, oriënteer je de kaart naar het noorden. Doe dit
met behulp van herkenbare objecten (zie de legende die op je kaart staat), in
combinatie met eventueel een kompas of ook met behulp van de zon, …
Tip: de bovenkant van je kaart is ook het noorden van je kaart (zie ook de
blauwe noordpijl).
Van hieruit ga je naar het eerste controlepunt. Elk punt is op je kaart
aangeduid met een roze cirkel en een bijhorende cijfercombinatie.
Deze bestaat uit het volgordenummer, gevolgd door het nummer van de
controlepost (bv. 36-53).
Als je aan een controlepunt komt, dan vind je er een oriëntatiekaartje (zie
afbeelding). Het nummer op het kaartje is het tweede deel van de
cijfercombinatie, bv. 53 in het voorbeeld.
Ga nu verder in numerieke volgorde naar de andere controlepunten en dit tot
de dubbele cirkel.(= aankomst )

Iedereen kan zelf kiezen wanneer hij/zij de omlopen doet.
Mocht je vaststellen dat er een kaartje met postennummer is verdwenen, gelieve ons dit dan te melden op initiatie@trol.be .
Dan zal de kaartverantwoordelijke een nieuw kaartje hangen.

Het is wel belangrijk dat jullie steeds volgende (corona-)gedragsregels respecteren:
•
•
•
•
•

Respecteer steeds de algemeen geldende Corona-regels en de specifieke regels van de stad en de locatie.
Loop/wandel alleen of enkel in het gezelschap van personen uit je bubbel
Houd steeds 1.5 m afstand van de andere personen in het park aanwezig
Raak de kaartjes met de postennummers NIET aan
Wissel geen kaarten, kompassen of andere materialen uit aan personen buiten je bubbel

Wij wensen je veel orienteeringplezier en Keep Safe!

Respecteer de natuur! Loop niet dwars door hagen, bloemperken, e.d.
Met dank aan de stad Turnhout en aan Trol Orienteering Club die de kaart
realiseerde.
Meer info via www.trol.be en/of www.orienteering.vlaanderen
Kaarten zijn verkrijgbaar via initiatie@trol.be. .( 4 omlopen, 3 normaal en 1
special

