
                                            
 
Van Bayeux/Normandië naar Best: een ruim 700 kilometer lange estafetteloop met 
het bevrijdingsvuur.  
 
Op 2 mei in de vroege ochtend vertrekt een team van ruim 50 mensen vanuit 
Atletiekvereniging Genereaal Michaëlis naar Bayeux, Normandië om van daaruit 
het bevrijdingsvuur in een estafetteloop uiteindelijk op dinsdagavond 5 mei in de 
Koetshuistuin in Best af te leveren. Waarom deze tocht en wat gebeurt er allemaal 
achter de schermen om zo’n prestatie te kunnen leveren? In deze nieuwsbrief leest 
u daar meer over.  
 
De aanleiding 
Teamcaptain Norbert de Zeeuw vertelt: “het 
bevrijdingsvuur ophalen in Normandië is voor 
veel steden in Nederland inmiddels een goed 
gebruik. Eindhoven haalt bijvoorbeeld al 
jarenlang het vuur van Bayeux naar ons land. 
AVGM heeft al een aantal keren het 
bevrijdingsvuur “opgehaald” in  Wageningen om 
het in estafette naar Best te brengen. Dit jaar, 70 
jaar na de bevrijding, vonden we het een 
uitdaging om zélf het vuur in Normandië op te 
gaan halen. Het gaat ons overigens niet alleen 
om de sportieve uitdaging, we vinden een tocht 
als deze ook een activiteit met een 
maatschappelijk belang. We mogen nooit 
vergeten hoe belangrijk het is in vrede te kunnen 
leven. Destijds is daar hard voor gestreden maar 
ook nu tonen de vele incidenten aan dat “leven in 
vrijheid” niet voor iedereen vanzelfsprekend is. 
De organisatie van zo’n tocht is een hele klus 
waar je bijna dagelijks mee bezig bent. Maar het 
is het dubbel en dwars waard.” 
 
Van idee naar werkelijkheid 
Wil je zo’n idee tot uitvoer brengen dan komt er 
heel wat bij kijken. Al snel was een groep 
enthousiastelingen van AVGM in touw om in 
beeld te brengen wat er allemaal zou moeten 
gebeuren. Een goede estafetteloop vraagt veel 
voorbereiding, bijvoorbeeld een goede 
verkenning van het parcours. Een aantal 
vrijwilligers heeft daarom de tocht al gemaakt om 
een goede en veilige route uit te stippelen, na te 
denken over rust en wisselpunten etc. De hele 
route is opgenomen op een app op de 
smartphone, waardoor chauffeurs, lopers en alle 
andere begeleiders goed voorbereid op pad 
kunnen.  
 
Meer dan lopen alleen 
Wie denkt dat het bij een estafetteloop alleen om 
het vinden van goede lopers gaat heeft het mis. 

De organisatie had oorspronkelijk ingezet op een 
loopteam van 12 lopers, maar is blij uiteindelijk 
20 enthousiaste lopers gevonden te hebben. Als 
je in estafette loopt, telkens een stuk van 2 
kilometer, lijkt het wellicht dat dit makkelijk te 
doen zal zijn. Niets is minder waar, juist en 
afwisselend lopen en maar beperkt rusten, met 
afwisselende dag en nachtritmes vraagt meer 
van de lopers dan regelmatig een langere 
afstand kunnen lopen. Discipline, 
doorzettingsvermogen én teamgeest zijn dan 
zeker zo belangrijk. Daarom zijn in de afgelopen 
maanden ook twee testweekenden gehouden om 
conditie én teamspirit op te bouwen.  

 
Impressie van het eerste testweekend 

 
Teamspirit centraal 
Om het team van 20 lopers op alle mogelijke 
manieren te ondersteunen en begeleiden zijn er 
nog 33 anderen actief: 5 cateraars, 3 masseurs, 
3 fietsers en 23 chauffeurs. De cateraars zijn 
verantwoordelijk voor de bevoorrading én 
maaltijden tijdens de hele tocht. De masseurs 
geven de lopers een sportmassage in de 
Marathonbus die vlak achter de lopers op de 
route blijft. Mocht het nodig zijn dan nemen ze 
ook kleine blessures in behandeling. De fietsers 
zijn erg belangrijk voor de lopers, zij fietsen voor 
hen uit en geven de juiste route aan.  
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De chauffeurs vervoeren en begeleiden het hele 
team. Veel van de deelnemers kennen elkaar via 
de atletiekvereniging, maar ook van daar buiten, 
of wel via familie of op andere manieren hebben 
deelnemers zich gemeld. Onder hen bijvoorbeeld 
ervaren ondersteuners van bijvoorbeeld de 
Roparun. Twee deelnemers hebben 30 jaar 
geleden eenzelfde tocht vanuit Best meegemaakt 
toen AVGM lopers samen met anderen ook een 
zelfde tocht hebben ondernomen. Op 
verschillende gezamenlijke avonden en de 
testweekenden hebben de leden van het team 
elkaar al beter leren kennen, een voorwaarde om 
gezamenlijk zo’n prestatie te kunnen leveren.  
 
Het programma 
Op zaterdagochtend 2 mei vertrekt het hele team 
met voertuigen vanuit een centrale plek in Best. 
De dagen daarvoor zijn alle (slaap)materialen en 
eten al verzameld. Op centrale plekken tijdens de 
tocht wordt kort gestopt om die avond in 
Normandië aan te komen.  
 

 
Het Bayeux memorial, het monument voor 1800 soldaten 
zonder graf  

  
Na een eerste maaltijd begint het dan echt: de 
eerste groep van 7 lopers start met haar 
estafetteloop van 50 kilometer vergezeld door 
lopersbus, Marathon bus en fietser. Tijdens de 
looptijd van het ene team kunnen de andere twee 
teams even rusten voordat zij later die nacht en 
ochtend in actie moeten komen. Iedere loper 
loopt circa 2 kilometer waar hij door de bus wordt 
opgewacht en een collegaloper het stokje van 
hem overneemt. Na de 50 kilometer rijdt het 
voertuig naar een centrale stopplaats voor eten, 
drinken én slapen. Al eerder heeft de chauffeur 
het volgende team geïnformeerd over de 
voortgang zodat het wisselen van de teams 
vloeiend moet kunnen verlopen. Een 
navigatiesysteem, app op een smartphone én 
portofoons/telefoons zijn de belangrijkste 
communicatiemiddelen tijdens deze dagen. Ieder 
team heeft tijdens de dagen een vaste bezetting 
zodat iedereen goed op elkaar ingespeeld kan 
raken. Te veel wisselingen worden voorkomen 
om zo ook zo weinig mogelijk vertraging op te 
lopen. De route loopt in Frankrijk van Bayeux 
naar Rouen, Amiens en Valciennes. In België via 
Mons en Leuven naar de Nederlandse grens bij 
Lommel.  

Op wisselpunt 5, 10 en 13 (het laatste 
wisselpunt) komt het totale team samen en wordt 
de tocht een uur stilgelegd. Uitrusten, ervaringen 
uitwisselen én weer energie opdoen voor de 
volgende kilometers staan op dat moment 
centraal.  
Het team passeert de Belgisch/Nederlandse 
grens in Reusel en loopt dan via Tilburg naar de 
atletiekvereniging in Vught. Daar krijgt iedereen 
de gelegenheid om zich op te frissen en zullen 
masseurs en fysiotherapeuten de lopers weer fit 
maken voor de laatste uitdaging: Eerst naar de 
bevrijdingsceremonie in Den  Bosch, waar we 
omstreeks half 4 worden ontvangen. Daarna 
pakken de lopers het vuur weer op om dat in 
estafette naar Best te brengen. We worden in de 
Koetshuistuin opgewacht door alle ‘specials’ van 
Best. Op dinsdag 5 mei om 19.30 uur begint dan 
de ceremonie in de Koetshuistuin in Best.  
 
Een waardevolle tocht 
De loop Bayeux/Normandië-Best is een sportieve 
tocht maar ook een tocht waar een gedachte 
achter zit én die de nodige kosten met zich mee 
brengt. In totaal verwacht de organisatie circa 
10.000 euro nodig te hebben om dit evenement 
te kunnen financieren. Om dat bij elkaar te 
krijgen is een groot aantal sponsoracties gestart. 
Als de baten de kosten overschrijden zal het 
overschot gedoneerd worden aan de 
Voedselbank Best zodat het geld terug gaat naar 
de Bestse bevolking. 
 
 

 
Een deel van het team lopers en ondersteuning  
 
Sponsoring en acties 
Vervoer 
Een belangrijke bijdrage in materiële zin is 
geleverd door de Voedselbank die haar bus voor 
dit doel ter beschikking heeft gesteld. Op een 
zelfde manier is ook een busje van de Marathon 
Eindhoven geregeld. Met Driessen autogroep en 
Marcel-Box camperverhuur zijn mooie 
prijsafspraken voor het huren van 
persoonsbusjes en campers. Van alle benodigde 
11 voertuigen zijn verder nog een camper, een 
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caravan en drie personenauto’s gratis ter 
beschikking gesteld.  
Kaarsenactie 
Voor de tocht zijn kaarsen gemaakt met het logo 
van de tocht. Zowel vanuit de atletiekvereniging 
als diverse scholen in Best, inclusief het 
Heerbeeckcollege zijn verkoopacties voor de 
kaarsen gestart. Zo hebben de kinderen van 
groep 8 van de basisschool ‘Wilhelmina’ na 
afloop van hun Kerstviering kaarsen verkocht. 
Kinderen van groep 8 van de basisschool de 
‘Heydonck’ hebben zelf een complete markt 
georganiseerd en allerlei activiteiten bedacht om 
de actie te ondersteunen. De musicalklassen van 
dansschool ‘Batico’ hebben ook de kaarsenactie 
gehouden. De vakdocenten geschiedenis van de 
middelbare school het ‘Heerbeeck College’ gaan 
in hun lessen de Tweede Wereldoorlog en de 
Bayeuxtocht behandelen. 
Vanaf 9 april start het ‘Heerbeeck College’ ook 
met  hun kaarsenactie. Voor de best verkopende 
leerlingen van het Heerbeeckcollege ligt 
bovendien een mooie prijs in het verschiet. De 
organisatie van de musical “Soldaat van Oranje” 
heeft twee eersterangs kaarten ter beschikking 
gesteld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnactie 
In samenwerking met slijterij Gérard is een 
wijn/bierverkoopactie gestart. Een speciaal voor 
de gelegenheid uitgekozen wijn/bierselectie is 
tegen reguliere prijs verkocht maar wél ging per 
fles 1 euro naar het goede doel.  
Overige acties 
In veel Bestse supermarkten worden 
statiegeldacties gehouden. De eerste actie bij de 
AH Wilhelminaplein is al afgerond.  
Lever uw statiegeldbon nog in bij:  
AH Boterhoek: 23 maart tot en met 19 april 
Plus Ton Henst Heivelden: 24 maart tot en met 
20 april 
Plus Erwin Kenter Centrum: 20 april tot en met 
17 mei  
Benaderen bedrijven en particulieren 
Een groot deel van het benodigde sponsorbedrag 
is alleen bij elkaar te krijgen door het gericht 
benaderen van bedrijven en particulieren. 
Afhankelijk van de bijdrage die zij leveren lopen 
zij mee in verschillende publiciteitsacties.  
 
Giften nog steeds welkom 
Op het moment van het verschijnen van deze 
nieuwsbrief is het eindbedrag voor volledige 
financiering van de tocht nog niet helemaal in 
zicht. Daarnaast heeft de organisatie zich ten 
doel gesteld daar waar mogelijk nog een extra 
bijdrage te kunnen leveren aan de Voedselbank.  
 
Wilt u nog sponsoren met een klein of nog liever 
groter bedrag?  Neem dan contact op met 
tourdebayeux@avgm.nl. 
Vanaf 50 euro wordt uw logo vermeld in diverse 
media, onder andere de volgende nieuwsbrief 
over deze tocht.  
 
Een spontane donatie, hoe klein dan ook,  kunt u 
doen via bankrekeningnummer 
NL28INGB0002977707 ten name van AV 
Generaal Michaelis onder vermelding van 
Bayeux/Best.  
 
 

 
 
 

=================================================================
Meer informatie?  
Wilt u de activiteiten van dit evenement blijven volgen? Kijk dan regelmatig in de plaatselijke bladen, 
de site www.avgm.nl én de speciale facebookpagina:  https://www.facebook.com/Bayeux2015 
 

================================================================ 
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Mede mogelijk gemaakt door:  
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