
Vind ik leuk

Afsluitdijkrun

De Afsluitdijk rennend bedwingen. Daar waar de meeste mensen er met de auto overheen 
zoeven, gaan op zondag 26 februari 111 hardlopers deze uitdaging aan. De start is om 
13.00 uur vanuit Den Oever om vervolgens richting Zurich te rennen, waarbij 30 kilometer 
dijk overwonnen moet worden. 
 
Twitter 
Dit idee is enkele maanden geleden spontaan via het sociale medium Twitter geboren. Wat begon 
met één enkele Tweet groeide al snel uit naar een georganiseerde loop. Het is uniek dat een groep 
mensen die elkaar alleen via Twitter kennen ook daadwerkelijk zoiets organiseren. Eigenlijk is deze 
run een bijzondere “Tweetup” (meet up op z’n Twitters). 
 
De loop 
Hoewel deze loop geen wedstrijd is, is er wel gezorgd voor alle belangrijke faciliteiten. Er is 
halverwege een verzorgingspost ingericht, uiteraard zijn er EHBO’ers en AED’s aanwezig en ook het 
vervoer van de bagage is geregeld. Er fietsen een aantal vrijwilligers mee, dus als iemand gedwongen 
moet opgeven kan hij of zij opgepikt worden. 
 
Pastaparty 
De lopers verzamelen zich ’s ochtends in Zurich en worden met bussen naar de start in Den Oever 
vervoerd. Als de starttoeter heeft geklonken zetten de hardlopers zich in beweging naar de finish in 
Zurich. Na afloop van de run kan elke deelnemer in het Routiers restaurant in Zurich aanschuiven bij 
een gezamenlijke pasta maaltijd. Hier wordt de dag afgesloten en kunnen alle avonturen en sterke 
verhalen worden besproken. 
 
Publiek 
Enthousiast publiek geeft de renners vleugels. Dus heeft u zondag 26 februari niets te doen en wilt u 
eens lekker uitwaaien? Kom naar de Afsluitdijk en moedig de dappere mannen en vrouwen aan! Meer 
informatie over deze unieke loop is terug te vinden op de website www.afsluitdijkrun.nl. En natuurlijk 
te volgen via Twitter: @afsluitdijkrun 
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