
 

                                    

 

    

 

 

Wat is de Maaslandloop?  
De Maaslandloop is een recreatieve non-stop hardloop estafette. De afstand is maar liefst 360 

km en wordt met een team afgelegd. Het evenement vindt jaarlijks in het tweede weekend 

van juni plaats met de start op vrijdagochtend en de finish op zaterdagmiddag (10&11juni 2022) De 

opbrengst gaat elk jaar naar een ander goed doel. De organisatie zoekt nieuwe teams voor deelname aan 

de estafette. 

Wat maakt de Maaslandloop zo bijzonder? 
De bekendste estafetteloop is natuurlijk de Roparun. Ook daar leggen de teams non-stop honderden 

kilometers af. De ervaring leert dat de  

Maaslandloop een evenement met een uniek eigen gezicht is en dat komt door:  

• De estafette is geen wedstrijd. 
 

• Door het teamwork is de Maaslandloop voor elke loper die 10-15 km hardloopt haalbaar. 
 

• Halverwege een gezellige tussenstop op een landgoed in Wageningen 
 

• Kleinschaligheid en gezelligheid staan voorop. 
 

• Een warm onthaal na de finish tijdens het dorpsfeest. 

Wat vragen wij? 
In de regio Vlaardingen, Midden-Delfland en Westland zoekt de organisatie nieuwe bedrijfsteams. Het 

enige dat we vragen is om het evenement positief onder de aandacht te brengen bij alle werknemers en 

om het samenstellen van een team te begeleiden. Een team bestaat uit maximaal 12 lopers en 4-6 

personen voor de begeleiding (van chaufferen tot koken). Als het team is samengesteld dan neemt de 

Maaslandloop organisatie de begeleiding over. Dit is dus geen sponsoring verzoek.  

360 km voor het goede doel 

zoekt nieuwe teams voor deelname 
 



Wat levert een bedrijfsteam op? 
De opbrengsten van een bedrijfsteam zijn voor elk bedrijf relevant. Vanaf het samenstellen van het team, 

de voorbereiding en de trainingen levert het bedrijfsteam voldoende verhalen op voor de interne pers. Het 

draait namelijk om sportieve verbondenheid. En de 15-20 mensen van het betreffende team doorlopen 

ongemerkt de best voorstelbare teambuilding activiteit. Zowel de verbondenheid als de teambuilding 

dragen bij aan de saamhorigheid binnen het bedrijf. 

Stichting Achter de Regenboog 
In 2022 wordt de opbrengst aan de Stichting Achter de Regenboog geschonken.  

‘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.  

https://achterderegenboog.nl/ 

 

Contact en informatie voor bedrijven  

Bart Makkinga 

Email:  bartmak@kabelfoon.nl     

Mobiel: 06-19730894     

 

https://achterderegenboog.nl/

