
 

Trol Orienteering Contact-free 

Gielsbos-Oost 

16-17/01/2021 
 

 

parking: weideparking Gielsbos, Vosselaarseweg te Lille 

wegwijzers: vanaf het rondpunt ten Noorden van de uitrit 22 'Beerse' van de E34 

kaart: Gielsbos-Oost, 1/10 000 (1 cm = 100 m), A4, herziening zomer 2020 

omlopen:   1 - 7,1 km,  3 - 5,0 km,  6 - 3,4 km,  7 - 2,3 km 

Zo ga je te werk: 
 

 Kies de omloop (of omlopen) die je wilt doen. 
 Bestel je kaart(en) via initiatie@trol.be. Je ontvangt dan een e-mail met de gevraagde kaart(en) als bijlage(n). 
 Je zorgt zelf voor de print(s). Bij regenweer steek je de kaart(en) best in een plastic hoesje. 

 

 Begeef je, wanneer je maar wilt, naar de start, die op je kaart wordt aangeduid met een roze driehoek 
 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.  

 Als je aan een controlepunt komt, dan vind je er een oriëntatiekaartje (zie 
afbeelding). Het nummer op het kaartje is het nummer van de controlepost, dat je 
ook vindt in de 2de kolom van de postenbeschrijving, die ook op de kaart gedrukt 
staat.  

 Ga nu verder in numerieke volgorde naar de andere controlepunten en dit tot de 
dubbele cirkel.(= aankomst ) 

 
De kaartjes zullen er hangen op zaterdag 16 en zondag 17 januari. Je kunt dus zelf 
kiezen wanneer je de omlopen doet. 
Mocht je vaststellen dat er een kaartje met postennummer is verdwenen, gelieve ons dit dan te melden op 0495 52 75 42. 
We zullen dan zo snel mogelijk een nieuw kaartje hangen. 
 

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

 Loop/wandel alleen of enkel in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van 
maximum twee steeds dezelfde andere personen, met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon 

 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 met personen die niet onder jouw dak wonen 

 Na de oriëntatieloop blijf je niet hangen en keer je terug naar huis. 
 

Wij wensen je veel orienteeringplezier en Keep Safe! 
 

Respecteer de natuur en de privé-terreinen!  
Loop niet door verboden gebieden (olijfgroen aangeduid op de kaart). 
 

Meer info via www.trol.be en/of www.orienteering.vlaanderen 
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