
PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BK Marathon 2018 
De marathonkoorts stijgt waarschijnlijk ook bij jullie. 
Wij (Georges Struys en ikzelf) zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij het BK Marathon in 
Eindhoven van volgende week. 
 Hierbij de voornaamste praktische richtlijnen: 
+ Er wordt alleen gewerkt met voorinschrijvingen voor het BK Marathon. Deze zijn ondertussen afgesloten sinds 

09-09-2018. 
+ Er wordt aangedrongen om de clubkledij te dragen, wordt zeker verwacht en verplicht bij de podiumhulde. 
+ De exclusieve borstnummers (voorzien van een Belgische vlag voor deelnemers BK en met aanduiding van de 

mastercategorie) worden voorzien door de organisatie en dienen afgehaald in het Beursgebouw op zaterdag van 
10.00-18.00 uur. Met het persoonlijke afhaalbewijs, dat je per mail ontvangt, kan je in het Beursgebouw, 
Lardinoisstraat 8 Eindhoven (gelegen naast het NS Station) je startnummer afhalen. Ook op zondag kun je je 
startnummer ophalen. Kom hiervoor naar het wedstrijdsecretariaat (open vanaf 08.00-08.30 uur). Indien je ook 
een t-shirt hebt besteld, ontvang je een voucher bij het startnummer. Deze voucher lever je in bij het speciale 
afhaalpunt in het Beursgebouw. 

+ Deelnemers aan de marathon kunnen op zaterdag 13 oktober tijdens de openingstijden van het secretariaat 
Beursgebouw (10.00-18.00 uur) of op zondag 14 oktober tussen 08.00 uur en 08.30 uur persoonlijke sportdrank 
aanleveren bij het inschrijfbureau in het Beursgebouw. Op de bidons (geen glas!) dient het startnummer en het 
kilometerpunt (5km, 10km, 15km, 20km, 25km, 30km, 35km, 40km) van de verzorgingspost vermeld te zijn. De 
maximale hoogte van de bidons bedraagt 24 centimeter. Alle bidons die hoger zijn kunnen helaas niet op de 
betreffende drankpost afgeleverd worden. Bij de bevoorradingspunten wordt een aparte tafel voorzien voor de 
persoonlijke dranken van de deelnemers aan het BK Marathon. 

+ De podiumhulde voor de atleten Alle Cat (eerste 3 dames en heren ALLE CATEGORIEEN van het BK Marathon) 
zal doorgaan om 13.00 uur op het hoofdpodium van de organisatie opgesteld in de nabijheid van de aankomst. 

+ Zoals vorig jaar pakken we uit met: ‘The Belgium House’, gelegen in het Aristo-gebouw, Vestdijk 30 (iets 
voorbij de aankomst thv Pulmann-hotel, Vestdijk 47). (Herkenbaar aan de Belgische driekleur balonnenboog 
aan de inkom). Tijdens en na de Marathon kunnen de supporters en deelnemers hier terecht. Van hieruit hebt 
u een prachtig zicht op de aankomst en ter plaatse is er ook een restaurant en bar op de 1° verdieping. We 
serveren hier een Belgisch bieren zoals Trippel Karmeliet, La Chouffe, Leffe, Palm, Hoegaarden en heuse 
‘Belgische frietjes’ met heel wat andere gerechten. Hier staan ook TV-schermen waarop de supporters de 
Marathon ‘live’ kunnen volgen.  
Ook dit jaar bieden we in dit gebouw aparte kleedkamers aanbieden voor ALLE Belgische deelnemers. Deze 
worden ter beschikking gesteld op zondag 14/10 vanaf 07.30 uur. De bar op de 1° Verdieping is dan reeds open 
voor koffie en gebak. 
Om 15.00 uur stipt vangt hier ook de podiumhulde met DJ aan voor de Belgische deelnemers aan het BK. 
(Herhaling hoofdpodium en mastercategorieën in ‘Heuvelzaal’ 1° verdieping). De aanwezige deelnemers aan 
het BK krijgen een GRATIS consumptie aangeboden (jeton bij aankomst). 

+ OPGELET: meefietsen met en bevoorraden van deelnemers BUITEN de voorziene zone is VERBODEN !!!! 
+ Er is een apart geldprijzenschema voor de deelnemers aan het Belgisch Kampioenschap : Zie: 

https://www.marathoneindhoven.nl/media/4272/prijzenschema-bk-marathon-2018.pdf  
+ Masters die de top-5 van het BK niet halen, kunnen wel nog genieten van het prijzengeld masters overall (Top-3): 

https://www.marathoneindhoven.nl/media/4274/prijzenschema-masters-marathon-eindhoven-2018.pdf  
+ Het parcours (over 1 ronde !), startplaats (Mathildelaan) en aankomstplaats (Vestdijk) kunt u bekijken 

via:  https://www.marathoneindhoven.nl/media/3744/marathon_parcours_2018_marathon.pdf  
+ De DEFINITIEVE deelnemerslijst aan het BK Marathon treft u aan via: 

https://www.atletiek.be/admin/storage/main/20181014bk-marathon-deelnemers.pdf  
+ Er zal gewerkt worden met 'liveresults' en je kan het BK marathon volgen via 'livestream': 

http://www.omroepbrabant.nl/marathon 
+ Alle andere praktische info treft u aan via:  https://www.marathoneindhoven.nl/deelnemen/marathon-

eindhoven/ of https://www.marathoneindhoven.nl/info/faqs  
+ Georges Struys en Gery Follens (VAL-KBAB) zijn ter plaatse voor hulp bij de organisatie en de podiumhulde. Ze 

zijn beiden aanwezig vanaf zaterdagmiddag 13-10 in atletenhotel ‘Pulmann” (Vestdijk 47) of bereikbaar via 
GSM:+32 486 72 07 84 (Gery) of GSM: +32 497 60 16 25 (Georges). Beiden zijn beschikbaar voor praktische 
informatie en vragen. 

Veel succes en tot volgende week… 
 
Gery Follens en Georges Struys 
Leden Raad van Bestuur VAL - KBAB 
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