
 

 

                                               

De 12e editie van de Maaslandloop, een recreatieve non-stop hardloop estafette, 
gaat van start op vrijdagmorgen 10  juni 2022. De finish is zaterdagmiddag 11 juni na 
circa 360 kilometer. Deze estafetteloop wordt georganiseerd door “Stichting De 
Maaslandloop”, in samenwerking met “Stichting Sport en Spel Maasland”. De 
Maaslandloop heeft in de afgelopen jaren bijna  € 350.000,- bijeen gebracht voor 
diverse goede doelen, waarin kinderen de rode draad zijn. De opbrengst van de 
Maaslandloop 2022 gaat naar: “Stichting Achter de Regenboog”.  
 
‘Waar is mijn pappa nu ?’  

Ieder jaar hebben in Nederland zo'n 8.000 kinderen te maken met het verlies van een 
van hun ouders, broertje of zusje (CBI, 2013). Voor een groot deel van de kinderen is 
de opvang door de directe omgeving voldoende, ongeveer een kwart heeft meer 
steun nodig.  
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het 
verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen 
belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. 
Om deze missie vorm te geven, realiseert Achter de Regenboog lotgenotencontacten 
in de vorm van kinder- en gezinsweekenden. Elk jaar organiseert onze stichting deze 
weekenden in verschillende regio's onder leiding van professionele rouwtherapeuten 
en getrainde vrijwilligers. 
Achter de Regenboog is als non-profitorganisatie financieel geheel afhankelijk van 
fondsen, sponsors en donateurs.  

Achter de Regenboog is blij én trots  

dat ze tot goede doel is verkozen bij deze Maaslandloop 2022! 

https://achterderegenboog.nl/ 

Er gaat ook een gedeelte van de opbrengst naar de andere goede doelen van Sport 

en Spel 2022. 
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Volgens een beschrijving met routekaarten en/of GPS bestand, loop je een prachtige 

route die Utrecht aan de noordkant rond, via Amersfoort, Wageningen, Den Bosch, 

Gorichem, en vervolgens dwars door Rotterdam terug naar Maasland. De start en 

finish is tijdens Sport en Spel op het terrein van de voetbalvereniging MVV ’27 in 

Maasland. De kleedruimten en douches zijn voor en na de loop beschikbaar. Bij deze 

non-stop estafetteloop moet een team uit maximaal 12 lopers bestaan. Het 

inschrijfgeld per team bedraagt € 2.200,- Op vrijdag wordt er gestart, op een tijdstip 

afhankelijk van de gemiddelde teamsnelheid. Het is de bedoeling om op zaterdag 

tussen 16.00 en 17.00 uur te finishen. Daar zullen jullie warm onthaald worden door 

de organisatie van Sport en Spel. 

Er is een gelimiteerd aantal teams dat deel kan nemen, dus wees er snel bij! Heeft u 

nog vragen, of wilt u zich inschrijven voor deze estafette, neem dan contact op met: 

Bart Makkinga, 06-19730894 en 010-5918762 of mail naar bartmak@kabelfoon.nl. 
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