
                                            
Succesvol verloop estafettetocht Bayeux-Best 
 

 
 
In juni 2014 werden de eerste plannen gesmeed om het Bevrijdingsvuur in Bayeux te gaan halen en 
vervolgens via Den Bosch naar Best te brengen. 70 Jaar bevrijding, en dertig jaar na een eerdere 
estafetteloop van atletiekvereniging AVGM, waren meer dan voldoende aanleiding voor dit initiatief. 
Nu, bijna een jaar later,  is de tocht al weer achter de rug en kijkt de organisatie tevreden terug. Niet 
alleen door het verloop van de tocht, maar vooral ook omdat ze een mooi bedrag aan de 
Voedselbank kan schenken. In deze nieuwsbrief leest u alles over de voorbereidingen, de tocht en 
ceremonies en impressies van de verschillende loopgroepen.  

 
Voorbereidingen 
Op vrijdag 6 juni 2014 ontstond het idee voor de tocht. Wat zou het mooi zijn om, net als 30 jaar geleden, 
het bevrijdingsvuur vanuit Normandië naar Best te halen! Al snel werd er een concreet plan van aanpak 
gemaakt. Aandachtspunten waren: de route, vervoersmiddelen, lopers, catering, fietsers, chauffeurs, 
masseurs, pr, social media, bevrijdingsceremonies en niet te vergeten de aandacht voor het financiële 
plaatje. Het enthousiasme voor deelname was groot, zowel bij lopers, als degenen die hen zouden moeten 
ondersteunen én sponsoren. Verschillende acties werden opgezet en in twee voorbereidingsweekenden 
werd zowel sportief als qua groep een band gesmeed.  
 
 
 
De tocht 
 
Op zaterdag 2 mei vertrok een zeer 
gemotiveerde groep vanaf de parkeerplaats bij 
AVGM, uitgezwaaid door familie en 
belangstellenden. De cateringploeg was op dat 
moment al onderweg om de groep later die dag 
in Arromanches op te kunnen vangen.  
Ondanks de perikelen met een van de 
vervoersmiddelen verliep de rest van de reis 
voorspoedig. Al op de Port de Normandië namen 
enkele lopers het initiatief om een “proeftochtje” 
te maken over deze ruim 2 kilometer lange brug 
met 1500 meter hoogteverschil. Na een korte 
stop bij het monument in Bayeux vertrok de 
groep naar Arromanches.  
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Daar ontving voorzitter Paul Hoen het 
bevrijdingsvuur van de burgemeester.  

 
En daarmee werd in feite ook de start gegeven 
voor  waar het allemaal om ging: de bijna 700 
kilometer lange estafetteloop van Arromanches 
naar Best. Rond half 9 die avond vertrok Mieke 
van Hoof als eerste loper in de regen richting 
Nederland.  
 

  
Door goede voorbereidingen was een prima te 
lopen parcours uitgezet. Veiligheid stond in alle 
gevallen voorop en was gewaarborgd door een 
begeleidende fietser, een lopersbus voorop en 
een marathonbus met signalering achteraan. De 
tocht voerde door locaties waar de restanten van 
zowel de Eerste als Tweede Wereldoorlog nog 
duidelijk zichtbaar waren. Het estafettesysteem 
was goed doordacht zodat doorgeven van “het 
stokje”, vloeiend verliep. Iedere groep had naast 
de tijd om te lopen ook nog even tijd om te 
rusten, te slapen of gemasseerd te worden.  

 
Ook qua rustplaatsen had het 
voorbereidingsteam de nodige creativiteit 
gevonden. Gerust en gegeten werd er op 
campings maar soms ook op parkeerplaatsen. 
Een bijzondere rustplek was zeker de omgeving 
van de scheepslift in Ronquieres waar de 
groepen A en C elkaar troffen.  
In Sint-Joris Weert was de rustplaats op een 
scoutingterrein en met name groep B had daar 
de tijd voor een partijtje voetbal.   
Dankzij een goed voorbereid cateringplan was 
ook eten en drinken, een van de basis-
voorwaarden tijdens zo’n tocht, goed geregeld. 
Enige spelbreker was af en toe het weer, de vele 
en soms hevige regenbuien hebben lopers en 
fietsers vaak danig op de proef gesteld.  
 

 
 
Het halen van het bevrijdingsvuur inspireert meer 
groepen. Op onze tocht kwamen we in Frankrijk 
en België regelmatig de lopers en fietsers van AV 
Holten tegen die eenzelfde uitdaging op zich 
hadden genomen en ook het clubgebouw van 
AVGM gebruikten voor een tussenstop. De 
estafettecolonne kon onderweg rekenen op het 
support van veel belangstellenden en bereikte 
uiteindelijk dinsdagmorgen omstreeks half 10 de 
tussenstop in Vught. Daar werd nog even gerust, 
een goed verzorgde maaltijd genoten en konden 
de vermoeide spieren nog even gemasseerd 
worden.  
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Ceremonies 
 

 
 
De indrukwekkende ceremonies in Den Bosch en 
Best zorgden voor een geweldige afsluiting van 
dit project. In Den Bosch stonden de lopers hand 
in hand op het immens grote podium of er werd 
een traantje weggeveegd.  
 

 
 
Na een korte stop, met een drankje en een 
Bossche Bol, stond de laatste etappe van Den 
Bosch naar Best op het programma. Sommige 
lopers hadden na de inspanningen van de laatste 
dagen zelfs nog voldoende energie over om de 
hele route te lopen, anderen sloten voor enkele 
kilometers aan.  

 
 
Eensgezind werden de laatste kilometers voor 
Best door de hele groep gelopen. Bij de 
carpoolplaats werd iedereen opgevangen door 
familie, bekenden en de vertegenwoordigers van 

Wheels. In colonne ging het vervolgens naar het 
centrum van Best.  
 

 
 
Tijdens de ceremonie in Best werd de boodschap 
‘samenwerken aan vrede’ ook nog eens door het 
team gevisualiseerd door de brandende fakkel 
aan elkaar door te geven totdat deze in handen 
was van onze teamcaptain Norbert de Zeeuw. 
 

 
 
Samen met de Burgemeester Anton van Aert, 
met mevrouw Annie Bekkers (die de tocht 30 jaar 
geleden ook had gelopen), met Tonnie de Benis 
(namens de jeugd van de atletiekvereniging 
Generaal Michaëlis) en Norbert werd het vuur 
ontstoken.  
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Het vuur dat door de 3 generaties met de 
Burgemeester ontstoken werd staat symbool 
voor het thema van het Nationaal 4-5 comité: 
Vrijheid geef je door, generatie op generatie.  
 
Wat ging er fout?/Wat ging er goed? 
Natuurlijk zijn er ook zaken verkeerd gegaan en 
zijn niet gegaan zoals we hadden verwacht: een 
camper die tot 2 keer toe op de heenweg een 
kapotte band kreeg en ontzettend veel 
regenbuien, zelfs stortbuien.  
Daar staat tegenover dat er gigantisch veel 
goeds is gebeurd. De groep bestond uit 53 
deelnemers en lang niet iedereen kende elkaar. 
Doordat we onderweg vertraging hadden door de 
lekke banden aan de camper en het slechte weer 
zijn we chaotisch van start gegaan. De 
massagekoffer kwam in Best op het eindpunt 
weer tevoorschijn! 
Onderweg was het even zoeken naar structuur 
en organisatie maar langzamerhand leerden we 
elkaar kennen en hebben we een ieder leren 
waarderen met zijn of haar kwaliteiten en 
eigenschappen. 
 
Financiën 
Met trots kunnen we vermelden dat we onze 
begroting van € 10.000 gehaald hebben en dat 
bovendien een mooi bedrag kan worden 
geschonken aan de Voedselbank in Best. De 
Voedselbank wordt gerund door vrijwilligers en 
gefinancierd door giften en donaties.  

De bijdrage van de sponsorloop krijgt in ieder 
geval een goede besteding.   
  

 
De oude vloerbedekking moet vanwege de 
richtlijnen van de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit worden vervangen door een pvc-
vloer.  
Het juiste bedrag kan nog niet worden vermeld 
omdat nog niet alle acties zijn afgerond. 
Binnenkort hopen we een officiële overhandiging 
en bekendmaking van het bedrag te kunnen 
plannen.  
 
Afsluiting 
De tocht is achter de rug en heeft naast een 
sportieve en financiële prestatie ook meer 
opgeleverd. Het team heeft elkaar tijdens de 
tocht goed leren kennen en diverse 
vriendschappen zijn ontstaan. Eind juni wordt het 
hele evenement voor de deelnemers nog 
afgesloten met een , zelf betaalde, bbq. Dan is 
het ook het moment om terug te blikken met de 
vele foto’s, video’s en verhalen.  
 
 
 

 
 
Woord van dank 
 
Tot slot wil de organisatie iedereen enorm bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet om 
deze tocht tot een succes te maken.Wij kijken terug op een gigantisch project, een prachtige waardevolle 
Bevrijdingsloop van Bayeux via Den Bosch naar Best waar nog heel lang over gepraat gaat worden. 
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Team en deelnemers 
De grote groep van 53 deelnemers werd verdeeld over 4 groepen: catering met een zogenaamde 
“vliegende kiep” als ondersteuning, groep A, groep B en groep C. Elke groep had zijn/haar eigen charmes 
zoals u kunt lezen in onderstaande stukjes.  
 

Catering + Vliegende Kiep 
De catering verzette voor vertrek gigantisch veel werk. 
Inkopen werden gedaan en eten werd gekookt. In alle 
vroegte vertrokken zij begin mei naar Normandië om daar 
kamp op te slaan, de bbq te verzorgen en de kratjes te 
vullen met eten en drinken voor de groepen voor onderweg. 
Ook op wisselpunten 5, 10 en 13 werd er meer dan 
uitstekend voor 
iedereen gezorgd. 
Daar waar nodig 
ondersteunde de 
“vliegende kiep” de 
cateringploeg en was 

deze de ondersteuning voor de verschillende groepen. Samen met 
deze groep werd ook het algemene tijdsschema bewaakt en werd 
bijvoorbeeld snel tot een alternatief besloten toen er achterstand op 
het tijdsschema dreigde.   
 
 
 
 
Groep A 

 
Deze groep had de eer om te starten in Arromanches en 
om te eindigen in Vught. Dit was ook de groep die de 
meeste etappes voor de kiezen kreeg. Zij liepen 5 
etappes van het totaal, soms in duo’s. Groep A was 
wellicht ook om die reden de meest “serieuze” groep die 
met veel gevoel voor verantwoordelijkheid haar missie 
wilde volbrengen. Naast lopen werd er vooral ook veel 
aandacht besteed aan het tijdig rusten en slapen. Blaarvrij 
en nog steeds met veel energie kwamen ze uiteindelijk 
over de streep in Vught.  
Met een geschiedenisleraar én een defensiemedewerker 
in hun midden passeerde ook onderweg de geschiedenis 
van beide Wereldoorlogen in het busje.  
 

Ook vanuit deze groep werd vooraf een volledig naslagwerk van 
alle bezienswaardigheden uitgedeeld. Flexibiliteit en samen-
werking stonden ook in dit team voorop. Dat werd ook mooi 
zichtbaar doordat broer en zus elkaar uiteindelijk fietsend aflosten 
tijdens deze mooie tocht. Team A was een mooi team dat in het 
totaal een goed geolied radertje was. 
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Groep B 

Groep B was een mannenteam. Dat stond zeker garant voor veel 
flauwekul en gegrap onderweg. Kenmerkend voor deze groep was 
het doorzettingsvermogen en de flinke dosis humor. Groep B was 
ook een team dat zelf de ruimte nam voor eigen initiatief. De vooraf 
uitgestippelde 2 kilometer per loper werd afhankelijk van de 
conditie opgerekt tot meer kilometers per persoon “wij mannen 
kunnen dat!”. Eten? Dat hadden deze heren nooit genoeg, 
waardoor ze bijvoorbeeld in een van de rustplaatsen in een lokale 
bakkerij wat streekproducten als stokbrood, kaas en beleg 
haalden. Daarnaast hield de chocolade cake van een van de 
lopers het team prima op de been. Enige hilariteit was er binnen 
deze groep zeker omdat een 
van de wisselpunten bij een 
nachtclub bleek te zijn.   
En wie heeft hem niet 
gezien: de mascotte van dit 
team (een aap) moest de 
hele afstand afleggen op de 
achterruit van een van de 
voertuigen. Met een laatste 

etappe onder zeer barre omstandigheden (regen, regen, regen!!!) zat 
de tocht voor deze lopers er bijna op en konden zij voor de rit naar 
Den Bosch nog enige uren op adem komen in Vught.   
 
 
 
 
 
Groep C 

 
 Groep C was weer een heel andere groep. Op ieder 
wisselpunt na 2 km werd gewisseld met veel ‘high fives’, 
geklap en aanmoedigingen. Het is ook verklaarbaar dat 
deze groep mét blaren heeft gelopen aangezien 
sommige lopers andere loopschoenen mee naar huis 
namen dan de eigen schoenen.  
Groep C was een gemengd team en aan het begin 
moest zeker, onder ander op een Frans kerhof, even 
uitgevogeld worden hoe de verhoudingen lagen, 
Iedereen moedigde iedereen aan bij het aflossen van de 
ene loper door de andere. Zelfs de chauffeur van de 
camper kreeg applaus, toen hij zijn camper op een 
onmogelijk klein bospaadje toch wist te keren en veilig 
de goede weg wist te vervolgen. De fietsster oogstte 

alom respect, omdat zij in haar eentje ruim 200 km aflegde én daarbij nog eens de loper de goede kant op 
navigeerde. Al met al werd er nogal veel in de handen geklapt, 
maar gelukkig niet door de chauffeurs, die hun handen stevig 
aan het stuur hielden. Daags na het evenement bleek dat 
iedereen van groep C wel dingen kwijt was en ook in bezit was 
van andermans spullen. Daarom de avond erna maar weer 
afgesproken bij GM, om alle spullen aan de rechtmatige 
eigenaar terug te geven. Het had er echter alle schijn van dat 
hier enig opzet in het spel was, want de andere teams hadden 
dit probleem niet. Groep C was bijna compleet aanwezig. Het 
was wederom heel gezellig. Uiteindelijk werd iedereen na de 
nodige biertjes toch weer naar huis gestuurd. We zullen elkaar 
gaan missen… 
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Mede mogelijk gemaakt door:  
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