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In navolging van o.a. Duitsland, Tsjechië en Engeland is er ook in Nederland een 100 Marathon Club. 
Deze vereniging, welke tot doel heeft “het promoten van marathon en ultralopen” en staat open voor  
iedereen  die  de  intentie  heeft  om  in  zijn  leven  100  marathons  of  ultralopen  te  volbrengen.   Zie  
UltraNed voor de geboorte van de 100 marathon Club Nederland.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
– Jubileums
– Wereldranglijst 2010
– Getallen van de 100 Marathon Club Nederland
– Password kwijt? 
– Nieuwe leden 2010, 2011
– 42195 meter
– Verwijderen wedstrijden

Jubileums
Een jubileum is herdenking van een gebeurtenis (zoals een huwelijk, indiensttreding) dat een bepaald 
aantal (meestal een veelvoud van 5) jaren geleden is. Deze gebeurtenis is bij de 100 Marathon Club 
Nederland de honderdste marathon of een veelvoud daarvan.

De één loopt zijn jubileum in alle anonimiteit de ander maakt er een groot feest van. Om de leden van 
de 100 Marathon Club Nederland te laten weten dat er weer een feest is het volgende:

Datum Wie WAAR Jubileum

13-03-11 Henk Sipers Stein,6 uur ultraloop 300ste

13-03-11 Nitish Zuidema Stein,6 uur ultraloop 150ste

05-06-11 Jan van Katwijk Bergen op Zoom, 
Brabantse Wal 
Marathon

100ste

09-10-11 Jaap van den Berg Soest,12  e     Pijnenburg   
Bosmarathon     

100ste

09-10-11 Hans Kleinekoort Soest,12  e     Pijnenburg   
Bosmarathon     

200ste

16-10-11 Jan Bogaard USA,Humboldt 
redwoods marathon

150ste

In bovenstaande tabel staan de bekende jubileums. In de gele rijen staan de al gelopen jubileums. De 
namen Henk Sipers en Nitish Zuidema zijn hyperlink. Als je er op klikt zie je ze in actie tijdens hun 
jubileumloop.  Van 2010 is nog een foto geplaatst van de 100ste marathon van Francis Spoelstra. 

http://www.ultraned.org/n_item/f1631.php
http://www.100marathon.nl/content/images/francis-spoelstra.jpg
http://www.redwoodsmarathon.org/index.html
http://www.redwoodsmarathon.org/index.html
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.100marathon.nl/lijsten/?usr=8dede204edc277bb70baeece80dfb9dda0cde367
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.bosmarathon.eu/
http://www.100marathon.nl/lijsten/?usr=36d4622865af8e712becfe51e5020ffd2d2bedf8
http://www.debrabantsewalmarathon.nl/
http://www.debrabantsewalmarathon.nl/
http://www.debrabantsewalmarathon.nl/
http://www.100marathon.nl/lijsten/?usr=19d6b77a1b88e666bac1de9e3d11ee23feec70af
http://www.100marathon.nl/content/images/nitish-zuidema.jpg
http://www.100marathon.nl/content/images/henk-sipers.jpg
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Leden  van  de  100  Marathon  Club  die  hun  jubileum  willen  aankondigen  kunnen  dit  via  het 
contactformulier op  de  site  van  de  100  Marathon  Club  melden.  De  100  Marathon  Club  zal  dit 
vervolgens aan de leden melden.  Voor de site van de 100 Marathon Club willen we ook graag een foto  
van de jubilaris tijdens zijn jubileummarathon / Ultra. Ook foto's van al gelopen  jubileummarathon / 
Ultra zijn welkom. Vermeld dan wel even de naam van de marathon, datum en welke jubileum.

Wereldranglijst 2010
Van Jos Cornelissen kregen we de link naar de wereldranglijst 2010. Zie wereldranglijst. Deze lijst is 
gemaakt door de 100 marathon Club Japan.

Getallen 100 marathon Club Nederland
In onderstaande grafiek is te zien hoeveel kilometers we jaarlijks als 100 marathon club Nederland de 
afgelopen tien jaar hebben gelopen(blauwe lijn).  Daarnaast is te zien hoeveel kilometers er per jaar  
zijn geregistreerd door de leden(rode lijn). De 100 marathon Club Nederland is opgericht in 2003. 
Vandaar dat er voor 2002 en eerder geen kilometers zijn geregistreerd. De piek in 2003 laat zien dat er 
in het jaar van de oprichting heel veel kilometers zijn geregistreerd.  De grafiek laat ook duidelijk zien 
dat er nog steeds meer kilometers worden geregistreerd per jaar dan gelopen. Dit komt doordat er leden 
zijn die hun gelopen wedstrijden maar eens per kwartaal/jaar bijwerken en door nieuwe leden die hun 
al gelopen wedstrijden registreren. 

Totaal zijn er sinds 2003 681.355 kilometers door de leden geregistreerd.
 

http://www1.vecceed.ne.jp/~ageo/fullhyak/fullhyak.htm
http://www1.vecceed.ne.jp/~ageo/fullhyak/%82Q%82O%82P%82O%81@%20World%20Mega%20Ranking.pdf
http://www.100marathon.nl/lijsten/?usr=b662022bce53c73ad06f285d7056922033bd5376
http://www.100marathon.nl/contact
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Password kwijt?
We vergeten allemaal wel eens iets. Bijvoorbeeld de gegevens voor toegang tot de 100 marathon site. 
Dan niet weer opnieuw aanmelden als lid maar even melden via het contactformulier. Er wordt dat 
contact met je opgenomen om te zorgen dat je weer toegang krijgt.

Nieuwe leden 2010
In  2010  hebben  zich  31  nieuwe  leden  aangemeld.  Aede  Bakker,  Bob  Bock,  Bonno  Odijk,  Clem 
Mertens, Cock Qualm, Frans Fobbe, Frans van Huizen, Hans Andriessen, Hans Jurriaans, Harry Koers, 
Henk Derks,  Jaap  Vis,  Jan  Pieters,  Jean-Jacques  Fobe,  Jeroen  Kooijman,  Joeri  De Coninck,  Joop 
Slump,  Joppe  Boon,  Jordy Ariens,  Luc  Maes,  Maarten  Schon,  Marcel  de  Jong,  Marten  Boersma, 
Martin Leusink, Pat Leysen, Paula Benders,  Rik Plakke,  Sjaak Bus,  Theo Slump, Willem van den 
Boom en Wim Heijenk zijn in 2010 lid geworden van de 100 Marathon Club Nederland.
Er kunnen in de lijst namen staan die al langer lid zijn. Echter doordat ze in 2010 meerdere keer waren 
geregistreerd staan ze geregistreerd als lid geworden in 2010.

Nieuwe leden tot 1 mei 2011
In de eerste vier maanden van 2011 hebben Mike van der Mark, Ronald Lips, Henry Verbugt, Paul van 
der Logt, Pattyn Dominique, Rob Roelofsen en Jan van Katwijk zich aangemeld bij de 100 marathon 
club Nederland.

42195 meter
Om er zeker van te zijn dat de deelnemers aan een marathon ook de juiste afstand lopen wordt er door 
de organisatie van de marathon een parcours uitgezet. Toch zie je zo nu en dan tijdens marathons lopers 
van het parcours afwijken. Soms onbewust maar ook wel eens bewust.  En daar waar dat bewust wordt 
gedaan is dat meestal met de bedoeling om een stuk af te snijden.  De meeste van ons hebben dit wel 
eens gezien of er over horen praten. Soms worden daarbij ook wel eens leden van de 100 marathon 
club Nederland genoemd. Daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor dit onderwerp. 

De afstand tussen start en finish tijdens een marathon is 42195 meter. Is de afstand meer dan spreken 
we van een ultra. De 100 marathon club Nederland geeft iedereen, die de intentie heeft om in zijn leven 
100 marathons of ultra's te volbrengen, de mogelijkheid om zijn/ haar gelopen marathons en ultra's te 
registreren.  De 100 marathon club Nederland gaat daarbij uit  van de eerlijkheid van de leden. Dat 
namen van leden, terecht of onterecht, worden genoemd bij verhalen over “afsnijden” doet dan ook een 
beetje pijn. Dit komt de club als geheel en het doel dat we nastreven niet ten goede. 

Roddelen is natuurlijk nooit te voorkomen maar laten we als leden voorkomen dat er aanleidingen zijn 
om onze club in verband te brengen met “afsnijden”.

Verwijderen wedstrijden
Als er een wedstrijd in je lijst staat waarvan je later beseft dat hij er niet hoort, bijvoorbeeld omdat je de 
wedstrijd twee keer hebt geregistreerd, dan kan je deze als volgt verwijderen. Na het lopen van je 
volgende marathon of ultra ga je op de site naar de link “Mijn Wedstrijden”. Je krijgt nu een lijst met al 
je wedstrijden. Nu kan je de wedstrijd die je wilt verwijderen vervangen door de gegevens van de 
laatste marathon of ultra die je hebt gelopen. Je kan natuurlijk ook gewoon via het  contactformulier 
vragen om een wedstrijd te laten verwijderen.

http://www.100marathon.nl/contact/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ultralopen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marathon_(sport)
http://www.100marathon.nl/contact/
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Opmerkingen, aanvullingen of kopie voor de volgende nieuwsbrief
Opmerkingen, aanvullingen of kopie voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. mailen via het  
contactformulier.

http://www.100marathon.nl/contact/

