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DE ELFDE MARATHON WORDT UTRECHT! 
Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn Marathon.

Zondag 15 november staat alweer 

de elfde marathon van de 12 provincies 

marathon challenge voor MS Research 

op het programma. Deze keer wordt het 

de Kromme Rijn Marathon in Wijk bij 

Duurstede in de provincie Utrecht. Wijk 

bij Duurstede (Dorestad zoals het in de 

tijd van de Vikingen heette), in de 

spreekwoordelijke achtertuin van René 

zijn ouders. Op het fruitbedrijf van zijn 

ouders is de start en finishplaats. 

Het hele jaar zit Corona ons al dwars en 

zijn alle officiële marathons die 

Nederland rijk is, afgelast. Zo ook die van 

de provincie Utrecht. Dat is lastig maar 

geen reden voor ons om onze 

Challenge voor MS Research dan ook 

maar af te lassen. Wij gaan door! 

 Nu het einde van onze challenge in 

zicht komt hadden we de hoop dat we 

na de eerste golf Corona in het najaar 

nog enkele officiële marathons konden 

lopen, namelijk die van Utrecht en 

Drenthe (onze laatste provincie). De 

laatste weken echter zijn we weer terug 

bij af en zijn we aangewezen op onze 

creativiteit om ergens een parcours te 

vinden en die alleen met z’n tweeën te 

lopen. Toen ik het hoorde dat Utrecht 

(Ronde Venen marathon) was afgelast 

zei ik direct tegen Berend “dat we dan 

wel in Wijk bij Duurstede bij mijn ouders 

konden lopen”.  Zo gezegd zo gedaan. 

Berend was heel voortvarend en had al 

een parcours uitgezet voordat ik het 

wist. Het parcours (zie inzet) loopt langs 

de rivier de Kromme Rijn, die bij Wijk bij 

Duurstede uit de Rijn/Lek ontspringt en 

naar Utrecht voert. 

 

Vroeger was de Kromme Rijn een 

handelsroute voor scheepvaart maar 

sinds een dijkdoorbraak in de 

middeleeuwen en het ontstaan van de 

Lek is de Kromme Rijn tot een idyllische 

en meanderende zijrivier verworden.  

 De looproute voert ons door het 

centrum van Cothen, langs 

buitenwegen, landelijke plaatjes (veel 

boomgaarden) en het centrum van Wijk 

bij Duurstede zelf. Een rondje van 

ongeveer 10,5 km welke we vier keer 

zullen lopen zodat we voor de 

bevoorrading, de nodige aanspraak en 

support telkens weer op het erf van de 

Familie Vernooij aan de Graaf van 

Lijnden van Sandenburgweg nr. 13 

terecht komen.  

In Wijk bij Duurstede gaan we onze 

passie (hardlopen) wederom 

combineren met het vragen van 

aandacht en donaties voor MS 

Research, welke onderzoek doet naar 

de ziekte MS. Voor René voelt deze 

marathon als thuiskomen en kan 

gedurende de looptocht als gids 

fungeren waarbij hij Berend alle mooie 

dingen onderweg zal laten zien die de 

Kromme Rijn streek te bieden heeft. 

Plekjes met leuke verhalen, goede 

herinneringen en misschien komen we 

nog wel oude bekenden onderweg 

tegen, wie weet? Wij hebben er al zin in! 

 Maar hopelijk kunnen we ook een 

volgende stap maken in het ophalen 

van donaties voor ons goede doel. De 

maand oktober was zeer succesvol (ruim 

€ 700,- opgehaald). We hebben nog 

twee marathons te gaan om ons 

streefbedrag te verdubbelen. Wij gaan 

ervoor om het bedrag eind december 

op € 5.000,- te laten uitkomen. Met de 

steun en hulp uit de Utrechtse provincie 

en Wijk Bij Duurstede gaan we die 

volgende stap zeker maken.  

We zien elkaar in Wijk, tot de 15e! 

Om te doneren en voor alle informatie 

over onze actie ga je naar onze site: 

www.teamjerommeke.nl
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- Berend Schotanus en René Vernooij. 
Hun uitdaging is het om in 2020 de 12 
provincies marathon challenge te 
volbrengen en zo geld in te zamelen 
voor onderzoek van MS Research. 
  

 
Team Jerommeke 

  
MS RESEARCH 
Stichting MS Research zamelt geld in 
voor wetenschappelijk onderzoek naar 
de ziekte MS bij volwassenen en 
kinderen. Tot nu toe opgehaald: 
 

 
 

MARATHON CHALLENGE 
Jan: Sri Chinmoy marathon NH 
Feb: Hoornsemeer  marathon GR 
Mrt: The Two Rivers Marathon GE 
Apr: Wellerwaard marathon FL 
Mei: Frysman marathon FR 
Jun: Kadoelen marathon OV  
Jul:  Leiden marathon ZH 
Aug: Weert marathon LI 
Sep: Cranendonck marathon BR 
Okt: Kustmarathon ZE 
15 Nov: Kromme Rijn marathon UT 
20 Dec: Drenthe Marathon, DR 
  

 
 


