Nieuwsbrief naar de estafetteteams van De Zestig van Texel 2019
Beste teamleiders van een estafetteteam 2019 en oud-teamleiders van Estafetteteams 2017,
Er hebben zich inmiddels al rond de 110 teams aangemeld, daarmee is dus de stemming op de
wisselplaatsen op zondag 7 april alweer gegarandeerd gezellig. We schatten dat er uiteindelijk tussen
de 150 en 200 teams mee zullen doen. Dus er is momenteel nog voldoende plek. Als u meer dan 1
team ingeschreven heeft, wordt u vriendelijk verzocht deze nieuwsbrief ook binnen de afzonderlijke
teams te verspreiden.
Momenteel is de organisatie de bussen voor de estafette aan het reserveren. Punt daarbij is dat we
net als bij de vorige edities het liefst 4 bussen voor de estafette in willen zetten zodat er een goede
verdeling over snelle en langzame teams mogelijk is. Omdat de looplimiet met een half uur verlengd
is, wordt het verschil in finishtijd tussen de teams ook wat groter, dus het wordt lastig om eventueel
maar 3 bussen in te zetten. We hopen daarom dat veel teams die aangegeven hebben met eigen
vervoer te werken, bij nader inzien toch zullen besluiten om van onze bussen gebruik te maken. Dat
zal de verkeersdrukte bij de wisselpunten beheersbaar houden en ook de bussen wat minder halfvol
laten rijden dan in 2017. De lopers gaan natuurlijk voor, maar waarschijnlijk is er ook plaats in de
bussen voor coach en enige aanhang.
De wedstrijd is zo ingericht dat er geen eigen vervoer op het eiland nodig is. Als een team in 1 dag op
en neer naar Texel komt, zijn het wedstrijdsecretariaat en de start op loopafstand vlak naast de
veerhaven Texel (bij het NIOZ). En na afloop rijden er vanaf de finishplaats bij de Stayokay in Den
Burg bussen van de organisatie terug naar de veerhaven voor de boot naar Den Helder. Desgewenst
kunnen teams instructie krijgen waar ze de auto in Den Helder die dag het beste kunnen parkeren
(op het terrein van Willemsoord, op loopafstand van de veerhaven Den Helder). Een bootkaartje
voor een personenretour kost maar 2,50 euro. Een overtocht met de auto naar Texel is op zich niet
heel kostbaar vergeleken met de andere Waddeneilanden (retour 35 euro, inclusief maximaal 9
personen) maar je loopt wel de kans dat je zondag aan het eind van de middag bij drukte 1 of meer
boten moet wachten (en reserveren voor de boot is niet mogelijk). Zie voor alle informatie
https://www.teso.nl/nl/
Het voorprogramma van De Zestig van Texel vindt plaats in Den Burg, met name in de Stayokay op
vrijdagavond en op zaterdagmiddag (startnummers ophalen) en zaterdagavond. Teams die er een
gezellig weekend op het eiland van willen maken kunnen gebruik maken van dit hostel met 240
bedden, er zijn momenteel nog 4-persoons en 6-persoons kamers beschikbaar. Info via
https://www.stayokay.com/nl/hostel/texel/prijzen
En via de VVV Texel zijn ook diverse andere accommodaties beschikbaar.
https://www.texel.net/nl/?utm_network=tradetracker&utm_source=tradetracker&utm_medium=lin
k&utm_campaign=pc
Om alvast in de stemming te komen: op de site van De Zestig is een mooi verslag verschenen van de
Loopgroep Sneek over hun estafette-belevingen in 2015. Een aanrader:
http://www.dezestigvantexel.nl/index.php/58-nieuws/actueel/277-de-zestig-van-texel-als-estafette
Voor de (oud) teamleiders, die nog willen inschrijven of een extra team willen inschrijven kan dat op
http://www.dezestigvantexel.nl/
Namens de organisatie van De Zestig van Texel,
Wensen wij jullie hierbij een gezond & sportief 2019!
Piet Bakelaar en Simon Lap (dezestigvantexel@gmail.com) (simon@mienthuis.nl)

