
Nieuwsbrief 100 Marathon Club Nederland, Oktober 2011

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:
– Toepassen van het reglement
– Welke vragen zijn er?
– Jubileums
– Nieuwe leden
– Vertrokken leden
– Vertrokken bestuurslid
– Password kwijt
– Verwijderen wedstrijden
– Keuzelijst wedstrijden
– F5, wissellijst
– Vorige nieuwsbrieven

Toepassen van het reglement
Sinds een aantal maanden word van door de leden geregistreerde wedstrijden gekeken of ze voldoen 
aan het reglement van de 100mcnl.  De reden hiervoor was de toename van het aantal evenementen dat  
niet  voldeed  aan  het  reglement.  Hierdoor  was  de  ranglijst  niet  meer  de  juiste  weergave  van  de 
geleverde prestaties.  Consequentie van het invoeren van de controle was wel dat er een kleine 14.000 
wedstrijden bekeken moesten worden. Dit is in drie stappen gedaan. 

1) Omdat het een kleine 14.000 wedstrijden waren en er van oudere wedstrijden weinig tot geen 
gegevens meer zijn hebben we alle wedstrijden van voor 2005 zonder controle op oké gezet. 
Natuurlijk alleen als de afstand meer was als 42195m. 

2) Vervolgens hebben we alle uurlopen er uitgezocht en deze op oké gezet. Natuurlijk weer alleen 
als de afstand meer was als 42195m. Volgens 2.5 van het reglement voldoet een uurloop als 
snel. Want 42195m gelopen tijdens de wedstrijden en hij telt.

3) Daarna zijn alle overige wedstrijden gekeken. Waarbij ten eerste is gekeken naar het evenement 
en daarna naar de prestatie van de loper/ster. Ofwel we hebben in de derde stap het reglement 
strikter toegepast. Daarbij kijken we zeer strikt of er is deelgenomen aan het juiste evenement. 
De toename van het aantal evenement dat niet voldeed aan het reglement was namelijk de reden 
om de controle beter en duidelijker te doen. Is het evenement niet conform het reglement is het  
direct NIET OKÉ. Bij de prestatie van de loper/ster zijn we niet zo strikt en handelen we in de  
geest van het reglement. 

Tijdens de controle van de wedstrijden in stap drie hebben we gemerkt dat er steeds weer dezelfde 
evenementen  naar  voren  kwamen die  niet  conform het  reglement  waren.  We hebben hier  naar  de 
oorzaak gezocht en ontdekt dat we voor een groot deel zelf de oorzaak waren. Deze evenementen zijn 
namelijk in het verleden ten onrechte als keuze aangeboden op de 100mcnl site. Daarom hebben we 3.1 

http://www.ultraned.org/n_item/f1631.php
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Uitzonderingen opgenomen in het reglement. 

Bij de controle merkten we ook de ongelijkheid in de beoordeling van uurlopen en overige ultra. Zoals 
al  eerder  gezegd  "je  loopt  42195m tijdens  een  uurloop  en  het  telt".  Echter  overige  ultra's  ben  je 
afhankelijk van de organisatie van de ultra. Hebben ze vooraf aangegeven dat ze tussen-klassementen 
maken voor bepaalde afstanden, zoals genoemd in 2.6 van het reglement, dan telt je prestatie, zo niet 
jammer. Dit terwijl je prestatie mogelijk een stuk groter is als van een loper/ster die na 42195m tijdens 
een  uurloop  stopt.  Deze  ongelijkheid  in  beoordeling  werd  ook nog eens  door  een  lid  onder  onze 
aandacht bracht. Ook zagen we dat leden moeite hadden met de juiste interpretatie van 2.6 want er 
waren veel opgaves geregistreerd van ultra's met het karakter van een uurloop. Lees ultra's waar steeds 
het  zelfde  rondje  wordt  gelopen.  Bijvoorbeeld  Winschoten,  50/100km  Self  Trancendence,  50km's 
wedstrijden  van  de  dfwrunners  of  100km  Hulshout.  Daarbij  komt  ook  nog  dat  voor  de  echte 
verzamelaar punt 2.6 hem/haar wel eens kan weerhouden om de lat iets hoger te gaan leggen en daarom 
afziet van deelname. We hebben er daarom voor gekozen om 2.6 zeer ruim toe toe te passen voor ultra's 
met een uurloop karakter.  Om een einde te maken aan de onduidelijkheid van 2.6 is deze aangepast.

De tekst van 2.6 is nu “Bij opgave tijdens een ultra gelopen in 2011 of eerder telt deze wedstrijd alleen 
indien er vooraf door de organisatie is aangegeven dat er een klassement voor bepaalde deel-afstanden 
wordt gemaakt. Bij opgave van een Ultra gelopen na 2011 telt een wedstrijd als in de uitslagen het 
resultaat is opgenomen en voldoet aan 2.3.” Door deze  aanpassingen 2.6 een stuk duidelijker geworden 
en  is de ongelijkheid van beoordeling van uurlopen en overige ultra's volgens ons een stuk minder 
geworden.

Welke vragen zijn er?
Van een aantal leden kregen we vragen over het reglement en het toepassen van het reglement. 
Daarom hebben we aan de leden gevraagd om hun vragen aan ons voor te leggen om deze dan te 
beantwoorden in de volgende nieuwsbrief. Van de 215 leden hebben er zes leden gereageerd op 
onze vraag.  Omdat dit een heel klein percentage is van de leden noemen we hier alleen de kern 
van hun vragen. Graag willen we weten wat er onder de leden leeft. Dus als je nog een vraag of 
opmerking hebt mail hem ons.

Kern van de vraag Antwoord

1 Toepassing 2.6 Reglement 2.6 is aangepast.

2 Eisen 2.2 Reglement 2.2 is aangepast.

3 Motivatie uitzonderingen Motivatie toegevoegd aan het reglement bij punt 4

4 Motivatie keuzes OKÉ / Niet 
OKÉ bepaalde wedstrijden

Wordt nog in een persoonlijke mail beantwoord 

5 Extra functionaliteit website, 
toevoegen leeftijd

In een van de volgende versie van de website wordt dit 
toegevoegd. 

6 Visie delen Wordt nog in een persoonlijke mail beantwoord

7 Punt 2.3 snelheid als er geen 
tijdlimiet is

Alleen van toepassing als de organisatie van een evenement, 
die voldoet aan het reglement, geen tijdlimiet stelt. We 
hebben het hier dus over een uitzonderlijke geval.
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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 Nitish Zuidema Stein,6 uur ultraloop 150ste

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

100ste

05-06-11 Cock Qualm Bergen op Zoom, 
Brabantse Wal 
Marathon

100ste

25-06-11 Wim van Amerongen Graubünden Marathon 150ste

14-08-11 Hans Kleinekoort Monschau marathon 200ste

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

100ste

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 Nitish Zuidema, Cock Qualm, Wim van Amerongen en Hans Kleinekoort zijn hyperlinks. Als je 
er  op klikt  zie  je  ze tijdens  /na   hun jubileumloop.   Jan van Katwijk viert  zijn  feestje  tijdens  de 
Spijkernisse SPARK marathon. Dit wordt zijn 100ste echte marathon(42195m).

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.

Nieuwe leden 1 mei tot 1 september 2011
De volgende lopers/ster hebben zich in deze periode aangemeld als lid:  Joeri Schepers, John 
Ossendorp, Frankie Leus, Lammert Meijer, Henry Verbugt,  Ronny Eeckhout, Conny Braekman, 
Martijn Biesmans, Vincent Meers, Durk Jan de Bruin en Gerard Bartelsman.

Vertrokken leden.
In de afgelopen periode hebben zich ook een drietal lopers afgemeld als lid. Dit zijn Henk Sipers, 
Herman Euvermans en Gijs Honing. Alle drie hebben dit gedaan naar aanleiding van het toepassen van 
het reglement op de geregisteerde wedstrijden.

http://www.100marathon.nl/contact
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=36d4622865af8e712becfe51e5020ffd2d2bedf8
http://www.monschau-marathon.de/
http://www.100marathon.nl/lijsten/?usr=8dede204edc277bb70baeece80dfb9dda0cde367
http://www.graubuenden-marathon.ch/
http://www.100marathon.nl/content/images/wim-van-amerongen.jpg
http://www.debrabantsewalmarathon.nl/
http://www.debrabantsewalmarathon.nl/
http://www.debrabantsewalmarathon.nl/
http://www.100marathon.nl/content/images/cock-qualm.jpg
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
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 Vertrokken bestuurslid.
Theo de Jong heeft besloten te stopen als bestuurslid van de 100mcnl. Zie  motivatie  van Theo.  Als 
bestuur willen we Theo bedanken voor zijn inzet voor de 100mcnl en aangeven dat we het jammer 
vinden dat hij deze keuze heeft gemaakt. 

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.

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.

Keuzelijst wedstrijden
Bij het registreren van de wedstrijden is het mogelijk om te kiezen uit wedstrijden die voldoen aan het 
reglement. Een aantal velden worden dan voor je ingevuld. Zie plaatje voor de keuzelijst.

http://www.100marathon.nl/contact/
http://www.100marathon.nl/contact/
http://www.100marathon.nl/documenten/2011/2011-theo-stopt.png
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F5, wissellijst
Op de hoofd-pagina van de 100mcnl zie je steeds een andere foto. Met de F5 toets kan je de foto 
veranderen.

Vorige nieuwsbrieven.
De vorige nieuwsbrieven staat op de 100mcnl site. De nieuwsbrieven van 2011 staat hier.

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 waar naar wordt verwezen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
http://www.100marathon.nl/contact/
http://www.100marathon.nl/documenten/index.php?dir=2011/Nieuwsbrieven2011/

