
Laatste nieuws naar de estafetteteams van De Zestig van Texel 2022 
 

Beste teamleiders, 

Als het goed is, is het nummer van uw team per post gearriveerd. Dat ene nummer wordt op 

de wisselplaatsen van loper naar loper doorgegeven. Niets over de post gekregen? De 

organisatie heeft een aantal blanco nummers (met bibchip) dus voor noodgevallen is er een 

oplossing. Op zondagochtend bij Peter ter Burg in de jurybus op het startterrein te krijgen, 

(inclusief viltstift om de teamnaam op het nummer te zetten). Startnummerbandjes zijn al 

zaterdagmiddag bij de Stayokay te krijgen (op de shirtkraam) en zondagochtend op het 

startterrein. Er zijn geen shirts te krijgen op het startterrein. 
 

Starttijden 
Er staan 175 – 180 teams aan de start, waarbij de E3-nummers om 10:35 starten, de E2-

nummers om 11:05 en de E1 nummers om 11:35. Er wordt gewerkt met bruto tijden, de 

startmat ligt pas na 1740 meter en is met name bedoeld om het aantal werkelijk gestarte 

lopers en teams te registreren. Bij de wedstrijdstart van de teams om 11:35 gaat er een 

scheidsrechter mee op de fiets bij het op kop liggende mannenteam en ook bij het op kop 

liggende vrouwenteam gaat een scheidsrechter mee. Zij rijden niet mee over de Hors en ook 

niet over het strand. 

 

Shirts 
De shirts kan men afhalen op zaterdagmiddag bij de Stayokay van 13:30 tot 15:30 en op 

zondagmiddag bij de Stayokay van 16:00 tot 18:00. Er zitten bonnen aan het startnummer 

met de shirtmaten (als men die ingevuld heeft). Bij de mannen (ronde hals) zijn de 

maatcodes S – M - L – X (=XL) en E (=XXL).  Bij de vrouwen (V-hals) zijn de maten 1 – 2 – 3 – 4 

– 5 en dat staat voor XS – S – M – L – Xl. Men kan ruilen als men van geslacht of van maat 

veranderd is. Bij teams die geen maten hebben ingevuld, staat er alleen maar ‘Bon’ op de 

bon/  

 

Boot 
De TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) vaart op vrijdagmiddag 25 maart met 2 

boten t/m de laatste extra afvaart van 16:00 uit Den Helder. Daarna met 1 boot om 16:30, 

17:30, 18:30, 19:30, 20:30 en 21:30. (Handig is om van te voren een e-ticket te kopen dat 

scheelt tijd bij de loketten).  

Op zaterdag 26 en zondag 27 maart vaart de TESO maar met 1 boot. Vertrek uit De Helder 

om half, vertrek vanaf Texel om heel. Zie de dienstregeling op www.teso.nl De eerste boot 

op zaterdag uit Den Helder gaat om 06:30, en op zondag pas om 07:30 (aankomst Texel 

07:50 maar het startterrein is pas bemand vanaf 08:30).. Het tarief voor voetgangers (2,50 

euro retour) is al jaren ongewijzigd.  

 

http://www.teso.nl/


Startterrein 

De start is niet verplaatst. Niet meer bij het NIOZ, maar naar de Kuil, het noodopstel-terrein 

van de TESO. Er zijn geen kleedruimtes in de Kuil dus men moet zich al op de boot of in de 

accommodatie in de loopkleding hijsen. Op het startterrein staat alleen de jurybus en een 

koffiekraampje, 2 euro per beker,  plus diverse types ECO-ctjes.   

 

Parkeren op Texel  

Als je team met de auto naar Texel komt: in de dorpen en ook op de strandslagen heb je 

voor je auto een parkeervignet nodig. Zie voor digitale registratie van je kenteken: regel het 

hier  Een dagkaart kost 10 en een weekkaart 20 euro. 

Volg op de wisselplaatsen de aanwijzingen van de organisatie. Op de eerste wisselplaats 

Turfveld wordt je door verwezen naar de berm van de Nattevlakweg, en daar graag rechts 

parkeren. Bij vertrek draai je niet om maar rij je de hele Nattevlakweg af naar de Jan Aijeslag 

en dan linksaf etc. Let op: onderweg kruisen de lopers de Nattevlakweg en ook bij die T-

kruising met de Jan Aijeslag is het opletten want de lopers duiken daar over de weg het bos 

in. 

 

Wegafsluiting tussen Muyweg en Slufterweg  
Groot onderhoud aan de wegen gebeurt op Texel buiten het zomerseizoen en zorgt voor 

langdurige wegafsluitingen. Met name op het traject naar De Cocksdorp is het raak: de 

Postweg is opgebroken van de Muyweg tot de Slufterweg. Beide kruisingen zijn wel 

begaanbaar. De Zestig van Texel heeft toestemming van de gemeente gekregen om auto’s 

en bussen via de fietsweg van de Zanddijk te laten rijden. Dat betekent dat de volgers van de 

ultra en ook de auto’s van teams voor hun tocht van Turfveld (de eerste wisselplaats) naar 

de Slufter (de tweede wisselplaats) gewoon de normale routes kunnen aanhouden. Langs 

Den Burg over de Nieuwlanderweg, of via De Koog over de Ruigendijk, naar de rotonde aan 

het begin van de Postweg. Doe alsof je bestemmingsverkeer bent en negeer bij die rotonde 

de borden dat je niet verder mag (als die er nog staan komend weekend). Die Postweg 2 km 

volgen, dan linksaf de Muyweg op en aan het eind rechtsaf, de fietsstraat van de Zanddijk 

op. Hier 1,5 km langzaam en voorzichtig rijden naar de wisselplaats (28 km) bij de Slufter.  

Vanaf de Slufter rij je het snelst via de Slufterweg en later de Schorrenweg naar de laatste 

wisselplaats bij Hotel Prins Hendrik.   

 

Route van De Zestig 
De estafette wordt dan wel als 4 x 15 km aangeduid maar de etappes meten in werkelijkheid 

14,5 – 13,5 – 15,1 – 16,8 km. In de eerste twee zit strand en de laatste twee zijn geheel 

verhard. Klik voor de route, inclusief de wisselpunten  

 

Tracx - event app 

https://www.texel.nl/direct-regelen/parkeren-vergunningen/texelvignet/texel-e-vignet
https://www.texel.nl/direct-regelen/parkeren-vergunningen/texelvignet/texel-e-vignet
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3140776


Het thuisfront kan meegenieten van De Zestig van Texel. De app is klaar en alle teams zijn 

ook al ingeladen. De mensen van Mylaps komen al zaterdag naar Texel. Dat betekent dat 

zaterdagavond al de mat van de finishstraat wordt geïnstalleerd zodat ook de 120 lopers van 

begin af aan gevolgd kunnen worden! Van MyLaps komt deze instructie: “In de Playstore 

(android) of Appstore (apple) kun je de app vinden onder de naam Tracx – event app. Als de 

app gedownload is, kun je in de app zoeken naar het juiste event door in de zoekbalk 

bovenaan ‘texel’ in te tikken en dan komt ‘De Zestig van Texel’ tevoorschijn. Dan  klik je op 

join event en je bent in  de eventapp!” En: “Onze ervaring is dat de meeste hardlopers aardig 

hun weg weten te vinden in de meeste tracking apps. Wat misschien goed is om te 

vermelden is dat de lopers een account moeten aanmaken om via gps gevolgd te kunnen 

worden. En de gps tracking van de telefoon zelf moet ook aanstaan. Zonder zijn ze te volgen 

via de data die binnenkomen als men over de matten loopt.” 

 

Bagage 

Teams vervoeren zelf hun bagage inclusief de spullen van de loper die op dat moment bezig 

is. De organisatie vervoert alleen de bagage van de ultralopers van het startterrein naar de 

finish bij de Stayokay 

 

Geen confettikanonnen alsjeblieft  
Eigenlijk spreekt het vanzelf dat er geen afval op de route moet worden achtergelaten. Dus 

graag lege gelverpakkingen bij je houden tot bij een route- of verzorgingspost (of in een 

prullenbak als je die tegenkomt). 

In het verleden hebben we ook klachten gehad van buurtbewoners en terreineigenaren over 

confettikanonnen die afgeschoten werden bij start en finish. En de organisatoren zijn 

naderhand veel tijd kwijt met het opruimen van die snippers. Alsjeblieft, laat die dingen 

thuis! 

 

Verzorgingsposten 
Er staan 8 verzorgingskramen onderweg langs de route, maar die zijn vooral bedoeld voor de 

ultralopers. Op de wisselplaatsen staat geen verzorging van de organisatie. Wel staan er WC-

tjes. 

 

Busindeling 
Alle 4 bussen vertrekken tegelijkertijd meteen na de start van de stafette om 11:40. Die 

bussen zijn op tijd bij de eerste wisselplaats Turfveld om ook de lopers van de teams die om 

11:05 vertrokken zijn, af te lossen. Er is een voorlopige indeling van de bussen – zie 

onderaan deze nieuwsbrief - gemaakt voor de teams die aangegeven hebben gebruik te 

willen maken van een bus van de organisatie. De grote lijn is busje A met verwachte eindtijd 

4.15 – 4.30 (er zijn een paar teams die nog sneller denken te zijn maar die zijn met eigen 

auto), bus B 4.30 -5.00, bus C 5.00 – 6.00 en bus D 6.00 – 7.00. Die busindeling moet in de 



praktijk flexibel worden gehanteerd en teams kunnen in de loop van de estafette verkassen 

naar een andere bus als ze sneller of langzamer zijn dan ze gedacht hadden. Dus ook op de 

tussenstops: alle bagage bij je houden zodat de bus die je had, al weg kan rijden als jullie 

loper nog niet gearriveerd is!  Het klinkt ingewikkeld maar in de praktijk lost het zich vanzelf 

op, is onze ervaring van vorige edities. De chauffeurs hebben De Zestig van Texel bovendien 

eerder gedaan. 

De estafetteteams  die van die bussen gebruik maken, en in de Stayokay of elders op Texel 

slapen (en dan met hun vervoermiddel naar Den Burg komen, en svp parkeren bij de nieuwe 

sporthal, Emmalaan 51), kunnen met een bus van de organisatie naar de startlocatie op de 

veerhaven. Die bussen vertrekken om 09:15, 09:45 en 10:15 van de Stayokay naar de 

veerhaven. Die van 10:15 is ruim op tijd voor de start van 11:05. 

 

Langzame teams 
Bij de laatste wisselplaats Hotel Prins Hendrik heeft de scheidsrechter aldaar de instructie 

om bij (te) langzame teams de 4e loper al te starten als de 3e loper nog niet gearriveerd is. 

Later wordt de tijd tussen start 4e en finish 3e dan bijgeteld bij de eindtijd.  

 

Douchen en verkleden 
In de Sporthal TXL zijn 4 kleedkamers beschikbaar voor de teams om na afloop te douchen 

en te verkleden. Daar is ook een groot parkeerterrein waar men de auto van het team kwijt 

kan. Adres: Emmalaan 51. Via een loopweggetje en/of de wielerbaan is men zo met een paar 

honderd meter bij de finishstraat op de Haffelderweg voor de Stayokay. (NB De ultralopers 

kunnen douchen in de Stayokay) 

 

Medaille na de finish 

Velen van jullie hebben op facebook al de medaille gezien die de finishers aan de streep 

krijgen. Bij de finish van de laatste estafetteloper krijgt die zelfs vier medailles omgehangen.  

 

Prijzenschema 
 Let op: alleen de teams die om 11:35 starten doen mee in de wedstrijd en komen in 

aanmerking voor de prijzen. Ook snelle gemengde teams dingen met start 11:35 mee voor 

het mannenpodium (maar een vrouwen-wedstrijdteam dient echt uit 4 vrouwen te bestaan).  

Voor de podiumplaatsen is er per team een standaard en een envelop met inhoud. Voor de 

estafette gaat het om 150 – 100 – 50 euro voor het eerste, tweede en derde team (bij zowel 

de mannen als de vrouwen). Ook is er een standaard en een envelopje voor het beste 

Texelse team. Bij verbeteringen van een parcoursrecord is er een premie van 250 euro, niet 

alleen bij de 120 en de 60 km maar ook voor een estafetteteam. 

 

Er gaat een bus van de organisatie bij de Stayokay terug naar de boot om 17:40, 18:40 en 

19:40 (voor de boten naar Den Helder van 18:00, 19:00, en 20:00) 



 

Ongetwijfeld zijn met bovenstaande niet al jullie eventuele vragen beantwoord, maar 

hopelijk wel de meeste. 

 

 

Naam startnr Plaats  Eindtijd 

    
Busje A    
Sprinter  Meppel  4:15:00 
Schavuiten Apeldoorn   4:22:00 

    
Grote bus B    
SRT Beveren  4:30:00 
Never give up Zwaanshoek  4:30:50 
SV Noordkop Den Helder  4:40:00 
Strandstruner Utrecht   4:45:00 
Currimus 1 Leiden  4:45:00 
Currimus 2 Leiden  4:45:00 
Currimus 3 Leiden  4:45:00 
SNEEK 2 IJlst  4:45:49 
Sjaak Goes  4:50:12 
Koplopers Schagen  4:59:59 
SRT Beveren  5:00:00 
Tijgers Amstelveen  5:00:00 
Crazy Runners Utrecht  5:00:00 
Go Fast! Driebergen  5:00:00 
LMR 1 Utrecht  5:00:00 
LMR 2 Utrecht  5:00:00 
LMR 3 Utrecht  5:00:00 
Wimpies Amsterdam  5:00:00 
LMR 4 Utrecht  5:00:00 

    
Grote bus C    
Gank Vrom Edam-Volendam  5:00:00 
Loopie Loopie Heerhugowaard  5:00:00 
L. Leusden Leusden  5:10:00 
Toppers  drachten   5:15:00 
FERNUVER Dokkum  5:15:00 
LuCiFeR Diessen  5:15:01 
Ladies Rnwths Sneek  5:17:00 
AV Edam Volendam  5:20:02 
Lakkris Kúlur Europe  5:30:00 
SpeedySisters Apeldoorn  5:30:00 
Kunstvlieg Wageningen  5:30:00 

de rest... 
Meerdere 
locaties  5:45:00 



R T S Scheemda  5:50:00 
Allegaartje  Krommenie   5:54:10 
zaterdagboys den helder  5:59:59 

HR lopers 
Hollandsche 
Rading  6:00:00 

ADHC Den Helder   6:00:00 
Erve Boertjes borne  6:00:00 
Distelbabes Amsterdam   6:00:00 

    
Grote bus D    
R4C 1 Oldenzaal  6:00:00 
R4C 2 Oldenzaal  6:00:00 
AV Edam Edam  6:00:00 
Go Chill! Driebergen  6:00:00 
Team Broekman Huissen  6:00:00 
Megaton Geertruidenberg  6:00:00 
Leusden HARD Leusden  6:00:00 
Mushurent Delft   6:00:00 
Blom 60 Eindhoven  6:00:60 
ANNJOY Rheden  6:30:00 
3 voor half 9 Castricum  6:30:00 
ADHC Almere  6:30:00 
Altijd links  Hoevelaken  6:30:00 
Alidarunners Vries  6:30:00 
Eindje-Texel Eindhoven   6:30:10 
HRJA Hollandse Rading  6:45:00 
HRJA Hollandse Rading  6:45:00 
Texelstruiner Wijchen   6:58:00 
LVH Amsterdam  7:00:00 
Zandlopers Bakkum  7:00:00 

 

 

 

 


