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Teams zijn gearriveerd 
von Harm Bartholomeus 

De teams van Falke, 4Xtreme en Malheur zijn goed 
aangekomen in Portugal. Allemaal ruim op tijd, 
zodat er in alle rust voorbereid kon worden. Falke 
reisde met de auto en kon dus al het eten vanuit 
Nederland meenemen. De andere teams moesten 
nog op jacht in de soms wat ingewikkelde stad. 
Fokko melde per telefoon dan ook dat zij volledig 
klaar en relaxed waren, terwijl de rest nog bezig 
was met het inpakken van kisten.  
 
Ondertussen wordt er ook al wat meer duidelijk 
over het parcours en de deadlines. Ze zullen 
starten met een proloog van 80 km in en om 
Cascais. Deze proloog start dan weer.. met een proloog... Er zijn 150 punten te 
verdienen met een 12 tal proeven. Je mag pas vertrekken als je 100 punten hebt 
vergaard met proeven als duiken, klimmen, surfen, skiÃ«n, oriÃ«ntatieloop, zwemmen, 
brandingkayak, rappel e.d. De verdere proloog zal bestaan uit skaten, lopen en ATB. Na 
de afronding van alle prologen worden de teams per bus naar de bergen vervoerd, waar 
ze maandag om 8.30 Ã©cht van start zullen gaan.  
 
Fokko (Team Falke) belde vandaag even om hun tactieken uiteen te zetten. Het is in 
ieder geval heel zeker dat het een tactische race zal gaan worden. De organisatie gaat 
er vanuit dat er misschien 2 teams zullen zijn die alle CP's en BP's kunnen halen en dat 
ca 15 teams in staat zullen zijn alle CP's te verzamelen. Onderweg zijn er een deadlines 
en het missen van deze deadlines heeft nogal verstrekkende gevolgen. Het missen van 
een deadline zorgt ervoor dat je Ã¡lle CP's die je in de etappe daarvoor weer inlevert. 
Verder zullen de shortcuts ook interessante beslissingen met zich meebrengen. Fokko 
vertelde over een shortcut die je moet nemen als je een deadline mist na een 55 km 
kano-etappe. Deze shortcut bestaat dan uit weer 40 km kanoÃ«n. Een alternatief is om 
8 uur te gaan slapen op het TA, waardoor ze de volgende deadline ook missen en met 
de fiets verder kunnen. Waarschijnlijk zullen er meer van dit soort tactische momenten 
inzitten, dus het raceverloop kan wel eens verrassend zijn.  
 
Het raceverloop zal live volgen zijn via de ARWC 2009 website  
Je kunt hier ook ook je berichten aan de verschillende teams achterlaten.  
 
Hopelijk worden het leaderboard en de categorie Follow my Team goed up-to-date 
gehouden.  
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