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In deze eerste nieuwsbrief aandacht voor twee onderwerpen. Ten eerste jubileums en ten tweede wat
getallen van de 100 Marathon Club Nederland.

Jubileums
Een jubileum is herdenking van een gebeurtenis (zoals de huwelijksverjaardag van een huwelijk,
indiensttreding) 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 een 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:
Op 9 oktober 2011 is er bij de BOS NATUURMARATHON georganiseert door AV Pijnenburg in
Soest een dubbele jubileum. Jaap van den Berg (53) zal dan zijn 100 ste en Hans Kleinekoort(72) zal
zijn 200ste marathon lopen. Tijdens deze marathon zullen ook 2 wereldrecordhouders elkaar gaan
ontmoeten. John Wallace uit de USA die met 106 landen het landenklassement aanvoert ( Jaap staat op
de 6e plaats) en Horst Preisler uit Duitsland die met 1.715 marathons het aantalenklassement aanvoert.
halen. Jaap heeft inmiddels in 56 landen op alle continenten met uitzondering van Antarctica zijn
marathons afgewerkt. Hans heeft zich tot 24 landen beperkt.
Jaap en Hans zouden het buitengewoon op prijs stellen indien vele lo(o)p(st)ers aan de start van deze
prachtige marathon zouden staan.
Om het feest extra luister bij te zetten zal Jaap voor de start per parachute met de clubvlag en
startpistool op de atletiekbaan landen alvorens zich in zijn looptenue te hijsen om aan zijn jacht op
nummer 100 te beginnen.
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.
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Getallen 100 Marathon Club Nederland
In onderstande grafiek is het aantal leden en de groei van het aantal leden per jaar te zien. Na een
afnemende groei in 2008 en 2009 gaat het in 2010 weer omhoog. Het totale aantal leden is op dit
moment 201. Hiervan hebben 154 ook daadwerkelijk wedstrijden geregistreerd. Er zijn dus 47 “niet
actieve” leden.

In de volgende nieuwsbrief gaan we kijken naar de aantallen kilometers.

Opmerkingen, aanvullingen of kopie voor de volgende nieuwsbrief
Opmerkingen, aanvullingen of kopie voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. mailen via het
contactformulier.

