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Wandelen 31 aug.
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Bourgondisch
Fruitwandelen
(KNBLO-NL)
Alex Bouwmarkt
6, 9, 18 en 27 km

• Rabo Wieler
Classic (KNWU)
• Rabo Dikke
Banden Race

Skeeleren & Steppen
1 sept.
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www.willems.nl

www.leeuwseveld.nl

SUPPLIERS

www.ogmvandenbosch.nl

www.deagave.nl

www.appeltern.nl

www.vanhulst.nl

www.adecon.nl

www.mizuno.nl

www.pkrun.nl

www.pkwalking.nl

www.dewaalautogroep.nl www.actiefmaasenwaal.nl

www.ijsvanohlala.nl

Wielrennen 31 aug.
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VRIENDEN VAN DIJKENSPORT.NL
DEKKERS LOONBEDRIJF - Maasbommel • V.D. GEER BIKE TOTAAL - Beneden-Leeuwen
SCHIKS REIZEN - Druten • ‘T OUDE AMBACHT - Alphen • HENRICUS HOEVE - Beneden-Leeuwen
HARLEKIJN - Beneden-Leeuwen • W. DE KOCK TIMMERFABRIEK - Beneden-Leeuwen

Skeelertochten
(KNSB) en
Steptochten
(NAF)
• 20 en 50 km

Hardlopen 1 sept.
DijkenLoop
(Atletiekunie)
• Rivierenland Marathon
• Dextro Energy Halve
Marathon
• Business Club M&W 10 km
• Verrassend Leeuwen 5 km
• De Gelderlander Jeugdlopen

Genieten
31 aug. en
1 sept.

BeweegFeest met live muziek en
attracties op het plein bij start/finish
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partner
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Mediapartner
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MEDIAMediapartner
PARTNER

BEJA VERHUUR - Boven-Leeuwen • AANNEMERSBEDRIJF VERMEULEN JANSSEN BV - Altforst
TOP ENTERTAINMENT - Beneden-Leeuwen • EUREGIO RIJN-WAAL - Kleve (D) • DE KERNEN - Hedel
MAAS EN WAAL SCHOONMAAK- EN BEDRIJFSDIENSTEN - Beneden-Leeuwen
Oplage 60.000 stuks | Vormgeving en drukwerk

www.curis.nl
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www.gelderlander.nl
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Rivierenland steelt je hart!
DijkenSport.nl is het veelzijdigste en grootste sportieve evenement van Rivierenland. In en rond
Beneden-Leeuwen kan jong en oud sportief genieten dankzij de dijken van het Land van Maas en Waal:
het veelbezongen deel van Rivierenland. Het afwisselende programma nodigt ook uit tot een combinatie met andere activiteiten en één of meer overnachtingen met familie, collega´s of vrienden. Het
grote aanbod varieert van hotel tot bed & breakfast (meer info: www.rivierenland.nl).
Nieuw in 2013
Vanaf dit jaar staat de aantrekkingskracht van het dijken- en rivierenlandschap nog meer centraal. Het
koningsnummer van DijkenSport.nl heet daarom voortaan de Rivierenland Marathon. Met dank aan de
verbetertips van deelnemers zijn andere vernieuwingen vermeld bij de vijf onderdelen.
Wandelen: Bourgondisch Fruitwandelen op 31 augustus
Zie de vier afstanden in het overzicht. De fruitwandelaars komen ook dit jaar weer op speciale
plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. De limiet is 2500 deelnemers om voldoende
ruimte te houden op de wandelroutes. In 2012 was deze limiet al binnen 12 uur bereikt!
Wielrennen: Rabo Wieler Classic en Rabo Dikke Banden Race op 31 augustus
Dit is een KNWU-cyclo-tocht van ruim 81 km voor wielrenners over de dijken langs de Waal
en – via binnenwegen – de Maas inclusief drie rondjes van ca. 9 km op het einde. De tijd wordt gemeten
met een te huren bikechip van MyLaps die je aan de voornaaf bevestigt. Een helm is verplicht. Zodra
de limiet van 250 deelnemers is bereikt, stopt de inschrijving. Voor de jeugd t/m 14 jaar (zonder KNWUlicentie) is er de Rabo Dikke Banden Race in vier leeftijdscategorieën. De jonge renners rijden in
Beneden-Leeuwen op een parcours van 1,3 km en krijgen een Rabo-T-shirt en andere extra´s.
Skeeleren en Steppen over Dijken op 1 september
Zie de twee afstanden in het overzicht. Een helm is verplicht. Nieuw is de samenwerking
met de Nederlandse Autoped Federatie (NAF) want de beide parcoursen zijn ook prima geschikt voor
steppers. Ze starten twee minuten na de skeeleraars. Deelnemers kunnen – bij tijdige internetinschrijving – hun tijd op beide afstanden laten registreren met de ChampionChip van My Laps. LET OP:
alleen met tijdregistratie maken zij kans op een podiumplek (m/v) en vermelding in de uitslag. Bij daginschrijving is GEEN tijdregistratie mogelijk. Daginschrijving (met hoger inschrijfgeld) voor de beide toertochten kan op zondag 1 september alleen in De Rosmolen, Zonnebloemstraat 7, Beneden-Leeuwen.
Hardlopen: DijkenLoop op 1 september
Zie de elf afstanden in het overzicht. De Rivierenland Marathon kan ook als estafette worden
gelopen door teams van maximaal 7 personen. We hebben prijzengeld, recordpremies en een unieke
herinnering. Tijdregistratie gebeurt met de verplichte ChampionChip van My Laps die je koopt als je er
zelf geen hebt. De parcoursen van de halve marathon en de 5 km zijn nieuw en kunnen – net als de 10
km – worden verkend tijdens de testloop op 18 augustus.
Wedstrijdleiding en jurering zijn in handen van AV Oss ’78. We werken samen
met de Drutenloop (7 april), De 8 van Boveneind (18 mei) en de Appelternloop
(13 juli) in het PK HardloopCircuit. Onder de deelnemers die bij minstens drie
van de vier lopen finishen, worden waardebonnen verloot van PK Runningshop.
Dus niet je afstand en eindtijd, maar meedoen en finishen zijn bepalend.
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Genieten: BeweegFeest op 31 augustus en 1 september
Bij de start/finishlocatie ligt het Dorpsplein van Beneden-Leeuwen dat op 31 aug. en 1 sept. een afwisselend programma biedt voor bezoekers én deelnemers. Ze kunnen in en rond de feesttent vóór, tijdens en/of na
de vier sportieve onderdelen genieten van attracties voor kinderen, een levendige sfeer en veel dynamische muziek.
Inschrijven
Als je niet uiterlijk 16 augustus voordelig wilt voorinschrijven, kun je van 17 tot en met 29 augustus na-inschrijven via www.dijkensport.nl. Het inschrijfgeld is dan wel hoger en je krijgt het startnummer e.d. niet
thuisgestuurd. Bijzonderheden over de annuleringsregeling vind je op de website. Bij tijdige annulering betaal
je alleen € 2,00 voor administratiekosten.
Organisatie en contact
Stichting Maas en Waalse DijkenLoop,
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.
Algemene informatie: www.dijkensport.nl
Contact: info@dijkensport.nl of 06-12 57 25 06
Overzicht afstanden en inschrijfgelden Bourgondisch Fruitwandelen op zaterdag 31 augustus
Afstand
Starttijd		
			
Alex Bouwmarkt 6 km
11:00 - 12:00 uur		
Alex Bouwmarkt 9 km
11:00 - 12:00 uur		
Alex Bouwmarkt 18 km
9:00 - 11:00 uur		
Alex Bouwmarkt 27 km
8:00 - 9:00 uur		

12 jaar
en jonger
5,00
5,00
7,00
7,00

13 jaar en ouder
Normaal

Lid KNBLO-NL of NWB

7,00
8,00
11,00
12,00

6,50
7,50
10,50
11,00

Overzicht en inschrijfgelden Rabo Wieler Classic en Rabo Dikke Banden Race op zaterdag 31 augustus
Afstand
Rabo Wieler Classic (81,5 km)
Rabo Dikke Banden Race

Starttijd
17:00
17:10

Startlocatie
Dorpsplein
Dorpsplein

Voorinschrijving tot 17-8
10,50 (8,50 lid KNWU, NFTU of NTB)
3,00

Nainschrijving van 17-8 / 29-8
12,00 (10,00 lid KNWU, NFTU of NTB)
4,00

Overzicht onderdelen en inschrijfgelden Skeeleren en Steppen over Dijken en DijkenLoop op 1 september
Afstand
Starttijd
Startlocatie
Voorinschrijving tot 17-8
			
Licentiehouder		 Recreant
6,00		
8,50
Skeeler- en Steptocht 50 km
9:30 / 9:32 Beneden-Leeuwen
9:40
Beneden-Leeuwen
n.v.t.		
2,00
De Gelderlander 1 km (6 jr. en jonger)
9:55
Beneden-Leeuwen
n.v.t.		
2,00
De Gelderlander 1 km (7 en 8 jr.)
10:05
Beneden-Leeuwen
n.v.t.		
2,00
De Gelderlander 1 km (9 en 10 jr.)
10:15
Beneden-Leeuwen
n.v.t.		
2,00
De Gelderlander 1 km (11 en 12 jr.)
Beneden-Leeuwen
n.v.t.		
2,00
De Gelderlander 3 km (12 t/m 15 jr.) 10:25
10:30/10:32
Dreumel
5,00		
7,50
Skeeler- en Steptocht 20 km
Altforst
14,00		 17,00
Rivierenland Marathon (individueel) 11:30
Altforst		
21,10		
Rivierenland Mar. (estafette) 2-4 pers. 11:40
Altforst		
42,20		
Rivierenland Mar. (estafette) 5-7 pers. 11:40
12:45
Beneden-Leeuwen
6,50		
8,00
Verrassend Leeuwen 5 km (13+)
12:52
Beneden-Leeuwen
8,00		
10,00
Business Club M&W 10 km (15+)
Dextro Energy Halve Marathon
13:00
Dreumel
9,50		
12,00

Nainschrijving van 17-8 / 29-8
Licentiehouder		 Recreant
7,50		
10,00
n.v.t.		
3,00
n.v.t.		
3,00
n.v.t.		
3,00
n.v.t.		
3,00
n.v.t.		
3,00
6,50		
9,00
19,00		 19,00
n.v.t.		
n.v.t.
n.v.t.		
n.v.t.
10,00
10,00
12,50		
12,50
14,50		
14,50
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www.rabobank.nl/maasenwaal

www.dextro-energy.com

www.c1000.nl

