Nieuwsbrief 100 Marathon Club Nederland, December 2012

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” 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 de tweede nieuwsbrief van 2012 aandacht voor:
– Jubileumfoto's
– Kalender
– Keuzelijst wedstrijden
– PR opgenomen in de ranglijst
– Op welke datums heb je gelopen?
– In welke landen heb je gelopen?
– Nieuwe leden
– Password kwijt
– Vorige nieuwsbrieven

Jubileumfoto's
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de jubileumfoto's toegevoegd van:
– Cees van Reemst. ( 100ste marathon)
– Dick van Es. (181 marathon's)
– Durk Jan de Bruin. ( 100ste marathon)
– Frans Woerden. ( 200ste marathon)
– Georges van den Hauten. ( 100ste marathon)
– Gerry Visser. ( 100ste marathon)
– Jan van Katwijk. ( 100ste marathon)
– Karel van Loo. ( 100ste marathon)
– Marc Bemong. ( 100ste marathon)
– Pierre Muijrers ( 100ste marathon)
Van de 70 leden die 100 of meer marathons hebben gelopen staat van 28 leden hun jubileumfoto op de
website. Er missen dus nog 42 foto's. Behoor je tot die 42 leden zonder foto en je hebt nog een foto van
je jubileumloop, mail deze s.v.p. We plaatsen deze dan in het fotoalbum van de homepage en hij komt
in de linkerkolom van je persoonlijke lijst te staan.

Kalender
Ga je een marathon /Ultra lopen en hij staat niet in de kalender van de 100mcnl. Mail dan de gegevens
via het contactformulier. Als hij voldoet aan het reglement wordt hij in de kalender geplaatst. Andere
leden zien dan ook deze marathon en bij de registratie worden, als je gebruik maakt van de keuzelijst,
de meeste gegevens automatisch voor je ingevuld.
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Keuzelijst wedstrijden
Bij het registreren van de wedstrijden is het mogelijk om te kiezen uit wedstrijden die voldoen aan het
reglement. Alle velden behalve Categorie, Startnummer, Rangnummer en Gelopen tijd worden dan
automatisch voor je ingevuld. Ook wordt de wedstrijd direct “op groen”gezet in je persoonlijke lijst en
telt direct mee in de ranglijst van de 100mcnl.

PR opgenomen in de ranglijst
In de ranglijst van de 100MCNL staat nu ook het persoonlijk record op de marathon. De tijden die daar
staan laten zien dat er door de leden niet alleen veel maar ook snel wordt gelopen. De top 10 van de
marathons op de 100mcnl site staat hieronder.

1993-09-12
1988-04-23
1989-04-29
1992-06-07
1992-05-03
1988-09-16
1994-05-01
2002-09-29
1993-10-16
1991-09-15

Top 10 marathontijden 100MCNL
Berchem
Berchem
Menen
Menen
Menen
Menen
Hoei
Hoei
Ruislede
Ruislede
Berchem
Berchem
Oostrozebeke
Oostrozebeke
Gent
Gent
Beloeil
Beloeil
Beernem
Beernem

2:26:09
2:26:18
2:26:29
2:27:22
2:29:10
2:29:11
2:29:56
2:29:57
2:30:05
2:30:09
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Op welke datums heb je gelopen?
In de laatste kolom van de ranglijst staat het aantal verschillende datums waarop je hebt gelopen. Dit
cijfer is een link naar een overzicht van deze datums.

In welke landen heb je gelopen?
In de een na laatste kolom van de ranglijst staat het aantal landen waar je hebt gelopen. Dit cijfer is een
link naar een overzicht van deze landen.
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Nieuwe leden vanaf 11 juli 2012
De volgende lopers/ster hebben zich in deze periode aangemeld als lid:
naam
plaats
Buyl Kevin
Geraardsbergen
Cees van Reemst
Enschede
Christiaan Diem
Leerdam
Dirk Schrama
Amsterdam
Eddy van Boven
Schoonaarde
Eric Hoop
Goirle
Esther Devilee
Leiden
Filip Hoornaert
Eeklo
Fred van der Roest
Hilversum
Gerry Visser
Borne
Gert Mertens
Schoten
Hans van Schaijk
Oss
Herman Gerards
Landgraaf
Herwin Weststrate
Hengelo
Jaap Sije Bosgraaf
Kollumerzwaag
Jacolien Schreuder
Haarlem
John Haan
Landgraaf
Jos Stam
Almere
Juan Vandenweghe
Menen
kevin kennis
borgerhout
Maarten de Geus
Leidschendam
Manon Meijer
Hoofddorp
Marc Bemong
Tielt-Winge
Michel S.M. Entius
Alkmaar
Pedro Heezen
Pernis
Pierre Muijrers
Landgraaf
Pieter Stegeman
Elp
Raphael Van Den Broeck Hasselt
Roel Kleine
Hoogeveen
Rudi Stienen
Neeroeteren
Ruud Verhoef
Utrecht
Taelman Lucien
Waregem
Veerle Beernaert
Bissegem
Vermeylen Gerry
scherpenheuvel

nationaliteit
BEL
NED
NED
NED
BEL
NED
NED
BEL
NED
NED
BEL
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
BEL
BEL
NED
NED
BEL
NED
NED
NED
NED
BEL
NED
BEL
NED
BEL
BEL
BEL

datum
2012-07-22
2012-08-08
2012-10-08
2012-09-24
2012-12-12
2012-09-09
2012-07-28
2012-09-01
2012-11-26
2012-11-01
2012-11-12
2012-09-11
2012-10-05
2012-08-20
2012-11-22
2012-08-02
2012-11-21
2012-10-27
2012-11-27
2012-10-06
2012-09-29
2012-11-26
2012-07-16
2012-07-13
2012-08-01
2012-09-03
2012-08-26
2012-10-05
2012-10-07
2012-10-05
2012-07-15
2012-11-27
2012-08-12
2012-07-19

Op dit moment zijn er 232 leden die hun wedstrijden hebben geregistreerd. Hiervan hebben 70 leden
100 of meer reglementaire marathons gelopen. Daarnaast zijn er nog 55 leden die nog geen wedstrijden
hebben geregistreerd. Behoor je tot die 55 en heb je een overzicht van je wedstrijden in elektronische
vorm dan kunnen we in veel gevallen de wedstrijden voor je invoeren. Neem dan even contact op via
het contactformulier.
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Password kwijt?
We vergeten allemaal wel eens iets. Bijvoorbeeld de gegevens voor toegang tot de 100 marathon site.
Dan s.v.p. 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.

Vorige nieuwsbrieven.
De vorige nieuwsbrieven staat op de 100mcnl site. De nieuwsbrieven van 2011 staat hier en de
nieuwsbrieven van 2012 staan daar.

Opmerkingen, aanvullingen of kopie voor de volgende nieuwsbrief
Opmerkingen, aanvullingen of kopie voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. mailen via het
contactformulier.
Blauw onderstreepte tekst zijn hyperlinks, er op klikken geeft de informatie waarnaar wordt verwezen.

