
Zaterdag 25 mei 2019 - Utrecht - 42,195 meter

Utrecht

Move Forward 
Handbike Marathon
5e

Met feestelijke livemuziek op het racecircuit
Onderdeel van de Nationale Handbike Competitie
19 rondes mét klim op het geasfalteerde en 
veilige wielercircuit op de Nedereindse Berg
Exclusief voor handbikers met een vastframebike
Iedere deelnemer rijdt de totale afstand van 42 km en 195 meter

Doe jij ook mee aan de enige 
marathon voor handbikers in Nederland?



Aanmelding
KNWU-licentiehouders schrij ven 
zich in via mijnknwu.knwu.nl. 
Buiten   landers en KNWU-basis leden 
schrijven zich in via een mailtje 
naar handbiken@wvhetstadion.nl 
met vermelding van naam, ge slacht, 
klasse en lid num mer van de KNWU 
of van een buitenlandse wielerbond.

Iedere deelnemer dient op 25 mei 
een geldige KNWU-licentie, een 
KNWU-basis lid maat schap 2019 of 
een geldige leden pas van een buiten-
land se wielerbond te tonen.

Deelname aan de mara thon kost 7,50 
euro per persoon, te 
voldoen bij de in schrij-
ving op 25 mei.  

Op 25 mei is in-
schrij ving ter plek-
ke nog moge  lijk 
voor 5 euro extra. 

De elektronische 
tijd waar neming is in 
handen van de KNWU-
jury. Iedere deelnemer 
gebruikt daar om verplicht 
een MyLaps-transponder. Die 
is even tueel op 25 mei te huur voor 
10 euro. Alle betalingen kunnen zowel 
contant als met pinpas.

14.00 uur  
Start voor 19 ronden  
van 2.213 meter 

17.00 uur (uiterlijk)  
Sluiting finish en 
bekend making 
uitslag door jury

Aansluitend 
Huldiging

Programma Info
Parkeerplaats, 
douche- en 
kleedgele gen heid 
en aangepast toilet 
aan wezig.

11.30 - 13.00 uur  
Inschrijving deelnemers

13.15 - 13.45 uur  
Circuit open  
voor inrijden

13.45 - 14.00 uur  
Controle door jury van 
transpon ders, nummers en 
helmkleuren, en startopstelling

Organisatie en info
Wielervereniging Het Stadion
e-mail handbiken@wvhetstadion.nl
telefoon 06 26 50 04 87

Kijk voor meer info en nieuws op  
www.facebook.com/HandbikerStadion

Mede mogelijk 
gemaakt door:


