
Play & Eat Familiemarathon Middelkerke, 

Uit het reglement van de 100MCNL, door deze twee punten uit het reglement zijn de Play& Eat van 
09/06 t/m 27/06 geldig voor de 100MCNL.

• corona 9 juni 2021 - 25 juni 2021(alleen voor belgie)op 9 juni zijn de maatregelen verspoeld in belgie, hierdoor zijn 

sportwedstrijden weer toegestaan in belgie.

• tot we weer terug zijn naar "normaal" is, bij een deelnemers aantal groter dan toegestaan volgens de lokale 

coronamaatregelen, een vrije start over meerdere dagen toegestaan. voorwaarde daarbij is dat de organisatie zorgdraagt voor 
de tijdwaarneming.

gepost door Marathon and More Belgium
Organisaties van Marathon and More Belgium vzw staan telkens voor iets "meer". Dit nieuwe concept is specifiek gericht op de 
gezinnen met een loper en kinderen. Natuurlijk zijn ook marathon en 1/2 marathon lopers zonder kinderen welkom.

Credits Play & Eat

https://www.blogger.com/profile/14342515756132660007
https://playandeat.be/
https://playandeat.be/


Inschrijven:Online inschrijven---Deelnemers---
Live:Starterslijst en uitslagen

In juni kan je in Middelkerke een halve of volledige marathon lopen. Behalve zon, zee, strand liggen langs het parcours 3 speeltuintjes
waar de kleine supporters zich kunnen uitleven tot hun idool langs komt. Eenmaal de lopende held in de buurt van de speeltuin komt 
kan er gesupporterd en zelfs een stukje mee gelopen worden. Op één ronde kan je 2 speeltuintjes combineren. Zo kan je dubbel zo 
hard supporteren.
Bijzondere maatregelen: 

• Enkel vooraf geregistreerde lopers/wandelaars kunnen deelnemen
• Borstnummers kunnen de dag van de loop vanaf 9h afgehaald worden in

Decathlon Oostende, Torhoutsesteenweg 699, 8400 Oostende
(vooraf afhalen tijdens openingsuren Decathlon kan ook vanaf woensdag 2 juni)

• Tot net voor uw start en na uw finish is een mondmasker verplicht
• Vrije start vanaf 9h30
• Tijdsregistratie start als u over de mat loopt.
• Lopen in bubbels van maximaal 10 (of ander aantal volgens de op dat ogenblik geldende coronaregels)
• De gemeente vraagt uitdrukkelijk om op de fiestpaden en de duinweg de andere gebruikers niet te hinderen, en bij 

voorkeur met niet meer dan 2 naast elkaar te lopen.
• Hou 1,5m afstand
• Respecteer de verkeersregels
• Tussen kilometer 18 en 19 is bevoorrading voorzien via individuele recipiënten in afzonderlijke koffer. (Tip: Is blikje of flesje 

te groot, zet het opzij voor uw volgende passage/finish)
• Na gebruik bevoorradingskist handen en kist ontsmetten met beschikbaar ontsmettingsmiddel.
• Tijdsregistratie stopt als u opnieuw over de mat loopt. Er is geen tussentijd voor de marathon lopers.
• In ruil voor borstnummer ontvangt u via Decathlon Oostende (tot 19h) uw eindbevoorrading
• Inschrijvingen VOOR 21/5 ontvangen ook hun naturaprijs in Decathlon Oostende.

Inschrijvingen vanaf 21/05 wordt de naturaprijs midden juli nagestuurd.
• Terugbetaling waarborg borstnummer via overschrijving (elke maandag ochtend)

Datum: Van zaterdag 5 juni tot en met zondag 27 juni elke woensdag, zaterdag en zondag
Locatie: Decathlon Oostende, Torhoutsesteenweg 699, 8400 Oostende

Tijdstip: Er kan vrij gestart worden vanaf 9h30, op zondag vanaf 10h30

Limiet: Finish kan tot 18h30, op zondag tot 17h30

Parcours: Rustige goed beloopbare wegen. Langs 3 publieke speeltuinen en over de zeedijk van Middelkerke. Ook lopen met de 
buggy behoort tot de mogelijkheden

Speeltuintjes: In één ronde is het speeltuintje van Leffinge te combineren met één van de andere 2. De eerste 2 speeltuintjes liggen 
dicht bij elkaar, ongeveer 1km afstand van elkaar.

• Strand, Zeedijk 55, Middelkerke

• Normandpark, Middelkerke

• Bonte Pierstraat, Leffinge
Deelnameprijs: €13,00 voor de 21,8km; €15 voor de 42,25km 
Vanaf 21/05 wordt €3,50 supplement gerekend
Ontvang direct na aankomst voor €0,50 uw finishtijd per SMS.

Wat is in de prijs inbegrepen?
• Uitgepijld parcours
• 3 speel- & supporterzones
• Tijdsregistratie en online uitslag
• Bevoorrading tussen 18-19km en tussen 39-40km
• Eindbevoorrading voor alle afstanden
• Technisch T-shirt als naturaprijs
• Kans op tombolaprijs
• Optioneel: SMS met tussen- en eindtijd (+€0,50)

Tombolaprijzen: Per 100 deelnemers wordt één prijs verloot, live te volgen via Instagram & Facebook

Inschrijven:Online inschrijving tot maandag 19h voor woensdag, en tot donderdag 19h voor zater-/zondag

ve results Play & Eat familiemarathoiddelkerke
gepost door Marathon and More Belgium op 

https://www.blogger.com/profile/14342515756132660007
https://fv6uur.blogspot.com/p/inschrijven_27.html
https://playandeat.be/locaties/bonte-pierstraat/
https://playandeat.be/locaties/normandpark/
https://playandeat.be/locaties/strand-zeedijk-55-middelkerke/
https://www.marathonandmore.be/2021/06/life-results-play-eat-familiemarathon.html
https://fv6uur.blogspot.com/p/deelnemerslijsten.html
https://fv6uur.blogspot.com/p/inschrijven_27.html


Bij de start van de Play & Eat familiemarathon Middelkerke zijn amateurwedstrijden nog steeds niet toegelaten. Daarom wordt geen 
ranking opgemaakt. Wel kunt u live de start en finish van de deelnemers volgen. Zij die laatst over de tijdsregistratie liepen staan 
bovenaan.

Van de Play & Eat is alsnog een ranking gemaakt!
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