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Grote obstacle run op Airport Weeze 

Komend weekend wordt de "Mud Masters" weer gehouden op het 
vliegveld. Er worden duizenden starters verwacht. Voor de 
organisatoren gaat het vooral om de gemeenschappelijke beleving. 

Een parcours over oude hangars, bunkers en vooral door de modder - wie van 
vies, sportief en avontuurlijk houdt, is dit weekend op Airport Weeze op de 
juiste plaats. De Nederlandse hindernisbaan "Mud Masters" wordt voor de 9e 
keer op het vliegveld gehouden. Er worden duizenden starters verwacht. "We 
zijn verheugd dat het evenement opnieuw op onze luchthaven kan 
plaatsvinden. Veel beweging en plezier samen in de frisse lucht - de Mud 
Masters zullen zeker weer veel enthousiaste vrienden vinden. Het gebied rond 
de luchthaven biedt hiervoor de best mogelijke omstandigheden", aldus Dr. 
Sebastian Papst, directeur van de luchthaven. 

De deelnemers aan de Mud Masters leggen afstanden af van 6, 12, 16, 21 of 
42 kilometer. De snelste tijden zijn niet belangrijk, meedoen is alles. De atleten 
moeten tot 35 hindernissen overwinnen die gebaseerd zijn op militaire 
trainingsparcoursen. Er wordt geklauterd, geklommen, gegleden, 
gezwommen, gesprongen en gejogd. Hindernissen zoals steile wanden, 
modderkuilen, een reuzenglijbaan en gladde klimmetjes moeten worden 
overwonnen. Voor het eerst kunnen atleten een duathlon doen. Eerst moeten 
ze 80 hindernissen overwinnen over een afstand van 42 kilometer. Daarna 
volgt een snelheidsmars over 18 kilometer - zonder hindernissen, maar met 
een onaangenaam extra gewicht van 15 kilogram.  

Achtergrond: De extreme atleten hebben het weekend op de luchthaven al 
sinds 2014 vast in hun schema staan. "De deelnemers en wij kunnen nauwelijks 
wachten op het startschot in Weeze", zegt organisator André Skwortsow over 
Duitslands grootste hindernisbaan. Ook Airport Weeze zal met een 30-koppig 
team aan de start staan om sportieve grenzen te testen. 


