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Donateur worden!
kan al vanaf € 10,= per jaar, maar
ook andere bedragen zijn welkom.
Met uw donatie maakt u het voor
de Stichting Estafetteloop
mogelijk om deel te nemen aan
estafette evenementen en
daardoor goede doelen te
steunen.
Hoe word ik donateur?
Indien u ons wilt te steunen dan
kunt u uw donatie over maken
naar bankrekeningnummer
1607.36.447 t.n.v. Stichting
Estafetteloop o.v.v. donatie.
Via de website blijft u op de
hoogte van komende activiteiten.
De stichting Estafetteloop is
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer
52001202. Uw bijdrage is vrij
aftrekbaar, want de Stichting
Estafetteloop is door de
belastingdienst aangewezen als
een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).
__________________________________

Tweede editie van de 100 kilometer van Spijkenisse
Op 29 juni 2014 organiseert Stichting Estafetteloop de tweede editie van
de 100 kilometer van Spijkenisse. De wedstrijd wordt in estafettevorm
gelopen op de atletiekbaan van SPARK in Spijkenisse.
De succesvolle wedstrijd van dit jaar krijgt dus een vervolg in 2014.
Het is de bedoeling dat er ook andere afstanden gelopen kunnen worden,
volgend jaar staan er naast de 100 kilometer, de 80 en 50 kilometer op het
programma. De organisatie heeft deze afstanden toegevoegd om het
evenement voor meer groepen lopers aantrekkelijk te maken. Maar het is
bijvoorbeeld ook mogelijk dat de 50 kilometer door een individuele loper
gedaan wordt en niet in team verband!
Houdt de website in de gaten voor meer mededelingen!

De Estafette Marathon van SPARK
Op 15 september jongstleden hebben leden van Stichting Estafetteloop
meegedaan aan de traditionele Estafette Marathon bij Atletiekvereniging
SPARK. Dit is altijd weer een heel gezellig evenement op de atletiekbaan in
Spijkenisse. In totaal deden er 16 teams van 5 personen aan de wedstrijd
mee.
Op de eerste plaats eindigde het team van de organiserende vereniging in
een tijd van 2:31:41. Tweede werden de Tempelrunners en het team met
de leden van Stichting Estafetteloop werd derde in een prima tijd van
2:53:25. Van de Stichting liepen Brigitte en Bob mee, geholpen door
Jeanette, Eelco en René, ook allen lid van SPARK

Ultralopen en de 100 kilometer van Winschoten
De beroemdste ultraloop is ongetwijfeld de Comrades Marathon in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, een wedstrijd over
89 kilometer waar 12.000 mensen aan meedoen. Daarnaast is de Spartathlon beroemd. Dit is de afstand van Athene
naar Sparta, een parkoers van maar liefst 246 kilometer. De 31ste editie is dit jaar op 28 september gewonnen door
de Portugees Joao Oliveira. De 36-jarige Oliveira finishte in 23 uur 29 minuten en 08 seconden. De eerste vrouw, de
Hongaarse Szilvia Lubics, kwam als twaalfde over de streep in 28 uur 03 minuten en 04 seconden.
De Spartathlon staat bekend als één van de zwaarste loopwedstrijden op aarde, vooral berucht is de 1200 meter
hoge Sangaspas, die 's nachts bedwongen moet worden.
Standaard afstanden van de ultralopen zijn: 50 km, 50 mijl, 100 km, 100 mijl, 1000 km, 1000 mijl. Sinds 2003 erkent
de IAAF de 100 km als officiële atletiekafstand, waarmee dit het langste officiële atletieknummer is.
De 100 kilometer van Winschoten is Nederlands oudste ultraloop. Het is een 100 km wegwedstrijd. De wedstrijd
wordt sinds 1976 in principe op de tweede zaterdag van september gehouden. De sololoop staat sinds 1995 ook in
het teken van het officiële Nederlands Kampioenschap 100 km. .
Het Winschoten parcoursrecord bij de mannen is al sinds 1992 in handen van Jean-Paul Praet met 6 uur 16 minuten
en 41 seconden. Kijken we naar de wereldranglijst van de 10 snelste tijden ooit, dan heeft Winschoten 4 top 10
noteringen bij de mannen en 3 bij de vrouwen.
Aan de editie van 2013 heeft ook Frans Wildenbeest , een vaste deelnemer van de wedstrijden van de Stichting
Estafetteloop, meegedaan. Frans finishte als tweede in zijn leeftijdscategorie!
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Wildenbeest, Frans

NED

11:51:20

