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Zestig van Texel hoogtepunt voor ultralopend Nederland 
  

Op Tweede Paasdag 25 april vindt de 11e editie van De Zestig van Texel plaats. In 20 jaar tijd
is dit tweejaarlijkse hardloopevenement van AV Texel uitgegroeid tot een zeer aansprekende
ultraloop. Hardlopen over een afstand langer dan de marathon wordt steeds minder ongewoon,
en jaarlijks worden al zo'n 25 van die ultralopen in ons land georganiseerd. Texel is onder die
evenementen uniek omdat het parcours uit één grote ronde van 60 km bestaat en de loop toch
geen ‘oriënteringstocht' maar een echte wedstrijd van de Atletiekunie is, compleet met alle
verkeersregelaars, verzorgingsposten, juryleden en tijdwaarnemers die daar bij horen. Geen
andere Nederlandse ultraloop is in 5 weken volgeboekt en heeft zo'n groot startveld als Texel.

  

Het evenement wordt gedragen door de 170 vrijwilligers die lange uren in touw zijn en  hun
reputatie van belangstellende hulpvaardigheid heeft De Zestig van Texel een zeer goede naam
bezorgd. Ook de locale sponsors in geld en natura zijn erg belangrijk en de organisatie meldt
verheugd dat Vakantiecentrum De Krim onlangs het hoofdsponsorschap van Hotel Molenbos
heeft overgenomen.

  

Er zijn drie looponderdelen bij De Zestig met in totaal ongeveer 950 deelnemers. De 120 km is
de superzware wedstrijd die 's morgensvroeg in het donker in Den Burg begint aan de eerste
ronde tegen de klok. Er staan 2 vrouwen aan de start, de Britse Sharon Gayter (47 jaar) en de
Amsterdamse Léonie van den Haak (30). Onder de 23 mannen die op de startlijst staan, is de
winnaar van twee jaar geleden, Jan-Albert Lantink (52 jaar). Hij krijgt concurrentie van Rainer
Koch (30), een Duitser die in 2009 de Trans Europa Lauf van Zuid-Italië naar de Noordkaap (in
64 dagetappes) op zijn naam schreef. De vier genoemde 120 km lopers worden gevolgd door
een Amsterdamse filmploeg die daarvoor o.a. de elektrische Tuktuk  gaat gebruiken.

  

Precies 6 uur later gaat bij het NIOZ het grote veld van de 60 km lopers van start. Op de
nationale loopsites worden lijstjes kanshebbers gegeven waarbij debutant Luc Krotwaar
bovenaan staat. Tweevoudig winnaar Marc Papanikitas is niet kansloos en zal er op gebrand
zijn om de wisseltrofee, de oude schoen van Jan Knippenberg, nu definitief naar zijn Antwerpse
huis te voeren. Bij de vrouwen ligt de strijd helemaal open al is Inge Smit (-Tijsmans), de
winnares van 2009, licht favoriet. Onder de 370 starters op de 60 km zitten ook zeven
Texelaars: Erik van der Velden, Alewijn Ott, Jan van der Star, Theo Franchimon, André Schoo,
Rob Teisman en Jeroen Smits.

  

De estafette is getalsmatig het grootste onderdeel, met in totaal 137 teams. Vanwege die
animo, zijn er nu voor het eerst twee starts. Een deel van de prestatieteams met eigen vervoer
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mag een half uur eerder weg en die teams hebben dan precies 6,5 uur om hun 4 x 15 km te
voltooien. De grote wedstrijdstart omvat 87 ploegen, met alle snelle teams en met de teams die
van het busvervoer van de organisatie gebruik maken. Er zijn nogal wat snelle overkantse
teams en het is niet de verwachting dat een Texels team op een podiumplaats zal eindigen.
Maar er is wel de Nauta wisselbeker voor het snelste Texelse team en idemdito voor de beste
Texelse 60 km loper. De schapenroosterbokaal voor de meest markante Texelse prestatie
wordt omstreeks half mei apart uitgereikt.

  

Radio Texel verzorgt een live uitzending van 14:00 tot 18:00.

  

Programma Tweede Paasdag 25 april

  

04:35 start 120 km, wielerbaan Sportpark Den Burg Zuid

  

Startlocatie bij het NIOZ:

  

circa 09:20 doorkomst koplopers 120 km bij het keerpunt

  

10:35 start 60 km door burgemeester Francine Giskes

  

11:05 1e start estafette 4 x 15 km (prestatieteams met eigen vervoer)

  

11:35 2e start estafette 4 x 15 km, en vertrek estafette-bussen

  

Finishlocatie bij de StayOkay:
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circa 14:25 eerste finishers 60 km en 120 km

  

circa 15:20 eerste finishers 4 x 15 km

  

17:35 sluiting officiële finishregistratie
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