
Estafettemarathon	  zaterdag	  27	  september	  2014.	  	  
	  

Allereerst,	  sorry,	  sorry,	  sorry.	  Dit	  stukje	  had	  in	  de	  baviaan	  moeten	  
staan.	  Maar	  door	  helemaal	  mijn	  eigen	  schuld	  is	  dat	  niet	  gelukt.	  
Daarom	  via	  deze	  weg	  even	  de	  belangrijkste	  zaken	  op	  een	  rijtje	  voor	  
de	  estafettemarathon	  van	  aanstaande	  zaterdag.	  
Wie	  doen	  er	  mee?	  

-‐ De	  Jeugdleden.	  Zij	  lopen	  zoveel	  mogelijk	  200	  meters.	  Zij	  wisselen	  op	  het	  150	  en	  350	  
meterpunt.	  Zij	  hebben	  de	  zwaarste	  opdracht,	  want	  tussen	  het	  lopen	  door	  worden	  de	  prijzen	  
van	  de	  clubkampioenschappen	  uitgereikt!!	  Dat	  wordt	  nog	  spannend!!	  

-‐ De	  ouders…	  een	  nieuw	  ontdekte	  groep	  talenten.	  Zij	  wisselen	  op	  het	  50	  en	  250	  meter	  punt.	  
En	  ja,	  zij	  willen	  de	  jeugd	  laten	  zien	  dat	  ook	  zij	  kunnen	  hardlopen.	  

-‐ De	  recreanten.	  De	  verrassing	  van	  vorig	  jaar.	  Zij	  lopen	  400	  meters	  en	  wisselen	  op	  het	  300	  
meter	  punt.	  

-‐ BAAS	  running	  team.	  De	  top	  van	  de	  BAV	  loopt,	  natuurlijk,	  400	  meters	  en	  start	  en	  wisselt	  op	  
het	  100	  meter	  punt.	  

	  
Werkwijze.	  	  
Heel	  simpel.	  De	  eerste	  loper	  van	  ieder	  team	  start	  aan	  de	  overkant	  op	  de	  baan	  bij	  het	  205	  meter	  punt.	  
Na	  de	  start	  is	  het	  ieder	  team	  voor	  zich.	  De	  recreanten	  zouden	  al	  na	  95	  meter	  kunnen	  wisselen.	  De	  
ouders	  zelfs	  al	  na	  45	  meter.	  	  Langer	  doorlopen	  kan	  natuurlijk	  ook!!	  	  

-‐ Start	  is	  ongeveer	  om	  15.30	  uur.	  Een	  en	  ander	  is	  afhankelijk	  van	  uitloop	  
clubkampioenschappen	  

-‐ Ieder	  team	  krijgt	  een	  gekleurde	  estafettestok	  die	  de	  hele	  marathon	  
moet	  worden	  meegedragen.	  	  

-‐ Gelukkig	  heeft	  de	  BAV	  de	  regel…	  als	  het	  stokje	  valt,	  oprapen	  en	  gewoon	  
doorlopen.	  Er	  mag	  niet	  met	  het	  stokje	  gegooid	  worden.	  (ook	  niet	  per	  
ongeluk)	  

-‐ Lopers	  hoeven	  niet	  perse	  hetzelfde	  aantal	  ronden	  te	  lopen.	  Als	  je	  als	  
team	  de	  marathon	  maar	  volbrengt.	  	  

-‐ Het	  team	  loopt	  de	  laatste	  100	  meter	  van	  de	  marathon	  gezamenlijk.	  
-‐ Er	  is	  tijdswaarneming.	  Op	  een	  groot	  scherm	  zijn	  alle	  tussentijden	  te	  zien.	  Stoor	  de	  

tijdswaarnemers	  echter	  niet.	  Zij	  hebben	  het	  al	  zwaar	  genoeg,	  want	  zij	  worden	  niet	  
gewisseld!!	  

-‐ Voor	  de	  wedstrijd	  wordt	  een	  groepsfoto	  gemaakt.	  Deze	  verschijnt	  enkele	  dagen	  later	  op	  de	  
BAV-‐website	  met	  daarin	  keurig	  de	  eindtijd	  van	  jouw	  team	  gefotoshopt!!	  (downloaden	  mag)	  

-‐ Het	  is	  raadzaam	  tijdens	  de	  estafette	  een	  beetje	  in	  beweging	  te	  blijven.	  Je	  belast	  je	  spieren	  
minimaal	  10	  keer	  behoorlijk	  zwaar	  en	  het	  beste	  herstel	  daarvan	  is….	  Blijven	  bewegen.	  Blijven	  
drinken	  is	  ook	  heel	  raadzaam.	  10	  tot	  30	  keer	  een	  inspanning	  doen	  in	  2	  uur	  tijd	  lijkt	  makkelijk	  
maar	  vergt	  veel	  van	  je	  lijf.	  Houd	  daar	  rekening	  mee.	  

	  
Na	  afloop	  is	  de	  prijsuitreiking	  en	  alle	  tijd	  voor	  een	  hapje,	  drankje	  en	  veel	  sterke	  verhalen.	  
	  

Tot	  zaterdag.	  
Groetjes	  Camiel	  en	  Jos	  
	  
	  


