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BEVRIJDINGSVUURESTAFETTELOOP 2013 
 
 
Op 4 mei 2013, zal een vertegenwoordiging van onze atletiekvereniging voor de 7e keer het 
bevrijdingsvuur gaan ophalen in Wageningen. 
 
Wij gaan op 4 mei 2013 omstreeks 21.15 uur met een touringcar naar Wageningen. Na het melden 
in de tent op de Dreijen zal aldaar omstreeks 23.20 uur een welkomstwoord en toespraak Gemeente 
Wageningen zijn. Daarna gaan wij naar het ceremonieterrein. 
 
Het bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken door de Burgemeester van Wageningen, de 
heer van Rumund. Hij overhandigt vervolgens de fakkel met het vuur aan de Commissaris van de 
Koningin Utrecht. Hij zal het vuur daarna overhandigen aan de lopers uit die provincie, waarmee de 
Bevrijdingsvuurestafette 2013 begint. 
 
Utrecht  is de provincie waar dit jaar de nationale start is van de viering Dag van de Vrijheid. Het 
centrale thema is dit jaar: “Vrijheid spreek je af” 
 
Nadat de lopers uit de provincie Utrecht het bevrijdingsvuur hebben ontvangen, komen de andere 
provincies aan de beurt. Eerst de loopgroepen van de provinciale bevrijdingsfestivals en daarna de 
overige groepen.  Nadat alle deelnemende teams het Vrijheidsvuur hebben ontvangen, verspreidt 
het zich als een “lopend vuurtje” door heel Nederland. Dit is een indrukwekkend symbool van 
nationale eenheid. 
 
Aangezien wij het vuur niet alleen ophalen voor de Gemeente Best maar ook voor het provinciaal 
bevrijdingsfestival in Den Bosch, mogen wij al snel starten. Waarschijnlijk omstreeks 0.30 uur. 
 
Wij gaan vanuit Wageningen via Arnhem over de John Frostbrug (van “Een brug te ver”) naar 
Nijmegen. Aldaar wordt omstreeks 3.45 uur een korte rust gehouden in Hotel Belvoir bij de 
Waalbrug. Vervolgens gaan wij via Malden, Uden, Sint Oedenrode en Nijnsel richting Best. Wij 
zullen zo veel mogelijk lopen over de Corridor / Market Gardenroute.  
 
Gekomen in Uden, omstreeks 7.35 uur, nog een kort rust bij de firma Rensen alwaar ook de 
chauffeurswissel van de touringcar zal zijn. 
 
Daarna gaan wij via Son en Breugel door naar het Museum Bevrijdende Vleugels. Na ontvangst 
aldaar omstreeks 10.25 uur, zullen wij daar ook onze lunch gebruiken. Vervolgens gaan wij 
omstreeks 11.00 uur onder begeleiding van Wheels en de politie naar het monument van luitenant-
kolonel Cole. Na het ontsteken van een kaars en een minuut stilte, gaan wij door naar Quatre Bras. 
Aldaar aangekomen omstreeks 11.20 uur, zullen zich vermoedelijk andere lopers van de vereniging 
bij ons voegen en zullen wij via de Oranjestraat naar het Gemeentehuis gaan. 
 
Bij het Gemeentehuis zullen wij omstreeks 11.50 uur ontvangen worden door de Burgemeester van 
Aert en vertegenwoordigers van de Gemeente. Ook zullen de oud-strijders van het Korps 
Commandotroepen weer aanwezig zijn. Zij zullen ook de vlag hijsen. Verder zal in de kiosk het 
Seniorenorkest van PVGE Eindhoven het muzikale gedeelte verzorgen. 
 
Omstreeks 12.00 uur, zal de ceremonie beginnen en zijn er toespraken door de burgemeester Anton 
van Aert, directeur Bevrijdende Vleugels Roland Korst en Peter Cras namens atletiekvereniging 
GM. Daarna zal het Wilhelmus worden gespeeld en zal de vlag worden gehesen. 
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Nadat de ceremonie in Best is afgelopen, zullen wij verder lopen via Boxtel naar de Parade in Den 
Bosch, alwaar door een prominente Nederlander het provinciaal bevrijdingsvuur omstreeks 15.20 
uur zal worden ontstoken. 
 
Na afloop van alles zijn er weer de traditionele Bossche bollen en bier. Daarna zullen wij met de 
touringcar terugrijden naar ons clubgebouw. Aldaar zullen wij omstreeks 17.00 – 17.30 uur 
aankomen. 
 
Er gaat één team van ongeveer 20 personen naar Wageningen. Dat team zal eerst het  
bevrijdingsvuur naar Best brengen en daarna doorgaan naar Den Bosch. Er zal telkens in 
estafettevorm worden gelopen door twee lopers die samen 3 km lopen. Zij zullen vergezeld worden 
door drie fietsers. Iedere loper zal waarschijnlijk om de ongeveer 2 uur moeten lopen. Daarnaast zal 
hij of zij ook regelmatig op de fiets moeten als begeleider. 
Aangezien wij de gehele nacht doorlopen en een ieder het zonder nachtrust zal moeten stellen, zal 
alles een behoorlijke aanslag zijn op het lichaam. Een ieder zal aan het einde van de dag dan ook 
zéér vermoeid huiswaarts keren. 
 
 

 
 Team 1 dat in 2012 het bevrijdingsvuur heeft opgehaald in Wageningen en gebracht naar Den Bosch en Breda. 
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 Team 2 dat in 2012 het bevrijdingsvuur heeft opgehaald in Den Bosch en heeft gebracht naar Best. 
 
 
 
Voor meer info zie:   
www.4en5meiwageningen.nl   Bevrijdingsvuurestafette Wageningen 

www.wingsofliberation.nl     Museum Bevrijdende Vleugels 

www.clubwheels.nl     Oude legervoertuigen 

www.noordzuidbevrijdingsfestival.nl Bevrijdingsfestival Den Bosch 

 
Een ieder kan zich via de mail of telefonisch opgeven bij ondergetekende. Wil je meer weten of 
nadere informatie willen, dan kan je altijd even contact met mij opnemen. 
 
Vriendelijke groeten van de coördinator Bevrijdingsvuurestafetteloop AVGM, 
 
Anton Kon 
Email: parcoursbewaking@avgm.nl 
Gsm: 06 - 11.36.82.25 
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