


Go4Orienteering



Intro 

Verdwalen op 25 m²? Het kan!

Dit pakket - Go4Orienteering - daagt je uit om je 
oriëntatieskills te oefenen. Een binnen –of 
buitenterrein ter grootte van een half volleybalveld 
is voldoende.

Je kan het terrein groter of kleiner maken i.f.v. de 
fysieke mogelijkheden van de deelnemers.

Ook geschikt voor mensen in een rolstoel.



Inhoud pakket (1/2)

• 1 transportcase met:
• 1 master/clear-station

• 25 genummerde controlestations

• 4 start-stations

• 2 finish-stations

• 1 minireader met USB

• Afsluitbare zakjes met:
• 25 go4o-cards (met strap)

• 1 instructie-card on/off

• 1 coupling stick



Inhoud pakket (2/2)

• Laptop met software geprogrammeerd

• Oefeningenreeks 30 op A5-formaat

• 32 O-stands (om stations op te bevestigen)

• 26 oranje kegels (→ 25 controle- + 1 clearstation)

• 6 geel-zwarte kegels (→ 4 start- + 2 finishstations)



Basisopstelling

• Stel de oranje kegels op in een vierkant 5x5. 
Minimum 1m plaats tussen de kegels. Plaats 
hierop een O-stand + controlestations volgens de 
nummers op de startkaart (31-55)

• Plaats telkens 2 zwart-gele kegels op de noord- en 
zuidkant van deze opstelling. Plaats hierop een O-
stand + startstation (driehoek A/B/C/D)

• Plaats telkens 1 zwart-gele kegel op de oost- en 
westkant van deze opstelling. Plaats hierop een O-
stand + finishstation (dubbele cirkel)

• Plaats 1 oranje kegel wat buiten deze opstelling. 
Plaats hierop een O-stand + clearstation



Basisopstelling (overzicht)



Basisopstelling (detail)



Laptop – aan de slag

• Sluit laptop aan op netstroom

• Schakel laptop in

• Sluit de minireader aan op een
USB-poort

• Open het programma ‘Easygec’ 
via de snelkoppeling op het 
bureaublad



Laptop – software (startscherm)



Laptop – software (instellingen)

Taal aanpassen → nederlands

Duur score weergave → 10 sec

Score weergave → smiley

Als juiste COM poort geselecteerd 
is, wordt startsymbool rood als je 
erop klikt (bij foute poort is dit 
oranje) + je hoort een ‘piep’



Laptop – software (oefeningen 
importeren)

Klik op ‘A’ om de gewenste oefeningenreeks te importeren. 
Selecteer op bureaublad ‘solutions series 30SI set 5x5.Courses’ en klik ‘open’. 



Laptop – software (oefeningen 
importeren)

Je vindt de geïmporteerde 
oefeningenreeks terug bij de 
omlopen.



Laptop – software (instellingen)

Klik op het 'opslaan'-icoon en geef 
het bestand een willekeurige 
naam op je bureaublad.



Aan de slag

• Bepaal het Noorden (= richting)

• Alle deelnemers doen een 
go4o-card rond de wijsvinger. 

• De deelnemers krijgen een route 
(A5), best beginnen met 30.01, 
deze is meermaals afgeprint.
→ de sterren geven de moeilijkheidsgraad weer

• Voor vertrek wordt de go4o-card
in het ‘clearstation’ gestoken om 
de kaart ‘leeg te maken’.



Aan de slag



Aan de slag

• De deelnemer gaat naar het 
startstation op zijn routekaart 
(aan een geel-zwarte kegel).

• Zodra hij zijn go4o-card in het 
startstation steekt (je hoort een 
korte ‘piep’) begint de tijd te 
lopen.

• De deelnemer legt het parcours af 
en steekt zijn go4o-card in de 
controlestations die staan 
aangeduid op zijn routekaart.

• De deelnemer beëindigt de 
registratie van de route door zijn 
go4o-card in het finishstation te 
steken.

• Meerdere deelnemers kunnen 
tegelijkertijd een parcours afleggen.



Gelukt?

• De deelnemer steekt zijn 
go4o-card in de USB-reader
(die is aangesloten op de 
laptop)

• Hij krijgt een groene 
(foutloos) of rode (1 of 
meer fouten) smiley te zien.

• Ook de tijd (van start- tot 
finishstation) wordt 
weergegeven.



Andere opties

• Moeilijkheidsgraad verhogen (zie sterren op 
routekaarten)

• Zelfde route om het snelst doorlopen

• Route afleggen in een rolstoel

• Kegels verder uit elkaar

• Eerst memoriseren, dan zonder kaart uitvoeren

• Route afleggen met bal aan de voet

• Iemand geeft instructie, iemand voert uit

• ...



Opbergen van de stations
In de stations bevindt zich een batterij. Het is belangrijk bij het 
opbergen van de stations dat deze batterijen niet tegen elkaar 
liggen om zelfontlading tegen te gaan. Het correct opbergen van 
de stations garandeert een lange levensduur. De stations 
moeten dus afwisselend met de batterij links/rechts in de 
transportkoffer worden gelegd. De mini-reader kan zonder 
problemen opgeborgen worden omdat hier geen batterij in zit.



Nog vragen?

Neem contact op met Thomas Botterman 
(Parantee-Psylos vzw)

• thomas.botterman@parantee-psylos.be

• 09 243 11 79

mailto:thomas.botterman@parantee-psylos.be

