
 

 

                                               

De 13e editie van de Maaslandloop, een recreatieve non-stop hardloop estafette, 
gaat van start op vrijdagmorgen 9  juni 2023. De finish is zaterdagmiddag 10 juni na 
circa 340 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  € 400.000,- bijeen gebracht voor 
diverse goede doelen, waarin kinderen de rode draad zijn. De opbrengst van de 
Maaslandloop 2023 gaat naar: “Polderhuis Midden-Delfland”.  

 

Polderhuis Midden-Delfland 
Is gevestigd midden in de polders van de gemeente Midden-Delfland, tussen 

de weilanden en aan het water de Kwakel. 

Op de plek van een oude stal wordt een mooie plek gecreëerd om mensen 

met een meervoudige beperking een zinvolle dagbesteding, een heerlijke 

logeerweekend of een fijne vakantie beleving aan te bieden. 

 

Midden in de natuur, omringt door dieren en begeleid door gekwalificeerde 

en betrokken begeleiders worden de dagelijkse zorgmomenten afgewisseld 

door activiteiten met dieren in een omgeving van PUUUR natuur. Genieten 

hiervan is ons motto. 

 

 

 

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

en Spel 2023. 
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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, 

Gorinchem, 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 14.00 en 15.00 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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