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SUPPLIERS

VRIENDEN VAN DIJKENSPORT.NL
DEKKERS LOONBEDRIJF - Maasbommel  •  V.D. GEER BIKE TOTAAL - Beneden-Leeuwen  •  DE KERNEN - Hedel

‘T OUDE AMBACHT - Alphen  •  HENRICUS HOEVE - Beneden-Leeuwen  •  BEJA VERHUUR - Boven-Leeuwen
K3DELTA - Elst  •  AANNEMERSBEDRIJF VERMEULEN JANSSEN BV - Altforst  •  TOP ENTERTAINMENT - Beneden-Leeuwen

EUREGIO RIJN-WAAL - Kleve (D)  •  OOSTENDORP INSTALLATIETECHNIEK - Tiel  •  HUISMAN TRANSPORT - Druten
JON TOEBAST TEGELS-SANITAIR  •  MAAS EN WAAL SCHOONMAAK- EN BEDRIJFSDIENSTEN - Beneden-Leeuwen

www.dewaalautogroep.nlwww.deagave.nl www.avri.nl

www.tlproducts.nl www.kluswijs.nl

www.mizuno.nl

www.appeltern.nl www.actiefmaasenwaal.nl

www.rivierenland.nl www.boxverhuurbenedenleeuwen.nl

www.ogmbosch.com www.ijsvanohlala.nl

www.rivierenlandevents.nl

pkrun.nl      pkwalking.nl

M.G. DE WEIJER
HOLLANDSE

GEBAKSKRAAM
Deventer

Sportief Genieten

Dankzij de Dijken!

Genieten 6 en 7  sept.

6 en 7
september 

Beneden-Leeuwen
en omgeving

Wandelen & Fietsen
6 sept.

Wielrennen 6 sept.

Skeeleren & Steppen
7 sept.

TrailRun 6 sept. 
Hardlopen 7 sept.

www.bcmw.nl www.westmaasenwaal.nl www.dg.nl    www.waalkanter.nl
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www.rtp.nl

www.metec.nl

www.uiterwaarde.nl

www.vanwanrooij.nl

www.sita.nl

www.verrassendleeuwen.nl

www.alexbouwmarkt.nl www.waterschaprivierenland.nl

www.globalpaint.com www.brytonsports.com

www.romexbenelux.nl www.moekemooren.nl

DOORLOPEND PROGRAMMA OP 6 EN 7 SEPTEMBER 2014
15 jaar DijkenSport.nl: 2 dagen – 7 onderdelen – 19 afstanden – 26 starts
 ZATERDAG 6 SEPTEMBER
 ONDERDEEL AFSTAND                     STARTTIJD STARTPLAATS
 Bourgondisch Fruitwandelen Willems Constructie 27 km 08.00-09.00 uur Beneden-Leeuwen (De Rosmolen)
 Bourgondisch Fruitwandelen Willems Constructie 18 km 09.00-10.30 uur  Beneden-Leeuwen (De Rosmolen)
 Bourgondisch Fruitwandelen Alex Bouwmarkt 6 km 10.30-11.30 uur Beneden-Leeuwen (De Rosmolen)
 Bourgondisch Fruitwandelen Alex Kluswijs 11 km 11.00-12.00 uur Beneden-Leeuwen (De Rosmolen)
 Bourgondisch Fruitfietsen Recreatieve fietstocht 45 km 10.00-11.00 uur Beneden-Leeuwen (Toverbaltheater)
 DijkenLoop (jubileumloop!) Uit®waarde TrailRun 15 km 14.00 uur Appeltern (De Maaslanden)
 Rabo Wieler Classic wedstrijd en toerrit 81,5 km 17.00 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)
 Rabo Dikke Banden Race 7 en 8 jaar - 2,4 km  17.10 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)
 Rabo Dikke Banden Race 9 en 10 jaar – 3,6 km  17.25 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)
 Rabo Dikke Banden Race 11 en 12 jaar – 4,8 km 17.40 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)
 BeweegFeest live muziek – DJ - attracties 12.00 uur Beneden-Leeuwen (Dorpsplein) 

 ZONDAG 7 SEPTEMBER
 ONDERDEEL AFSTAND                     STARTTIJD STARTPLAATS
 Skeeleren over Dijken recreatieve skeelertocht 50 km 09.30 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)) 
 Skeeleren over Dijken recreatieve skeelertocht 20 km    10.30 uur Dreumel (MFA D’n Hoender)
 Steppen over Dijken recreatieve steptocht 50 km     09.32 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)
 Steppen over Dijken recreatieve steptocht 20 km   10.32 uur Dreumel (MFA D’n Hoender) 
 DijkenLoop De Gelderlander Jeugdloop t/m 6 jr.    09.40 uur Beneden-Leeuwen (Sportlaan)
 DijkenLoop De Gelderlander Jeugdloop 7-8 jr.     09.55 uur Beneden-Leeuwen (Sportlaan)
 DijkenLoop De Gelderlander Jeugdloop 9-10 jr.   10.05 uur Beneden-Leeuwen (Sportlaan) 
 DijkenLoop De Gelderlander Jeugdloop 11-12 jr. 10.15 uur Beneden-Leeuwen (Sportlaan) 
 DijkenLoop De Gelderlander Jeugdloop 12-15 jr. 10.25 uur Beneden-Leeuwen (Sportlaan)
 DijkenLoop Rivierenland Marathon individueel     10.25 uur Boven-Leeuwen (Kulturhus D’n Dulper) 
 DijkenLoop Rivierenland Marathon estafette   10.35 uur Boven-Leeuwen (Kulturhus D’n Dulper)
 DijkenLoop 5 kilometer   12.30 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)
 DijkenLoop Business Club M&W 10 km   12.37 uur Beneden-Leeuwen (Zandstraat)
 DijkenLoop Dextro Energy halve marathon   13.00 uur Dreumel (MFA D’n Hoender)
 BeweegFeest DJ – attracties     09.30 uur Beneden-Leeuwen (Dorpsplein)

www.vanwamel.nlwww.dextro-energy.com www.willems.nl
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JubileumEditie



Uniek in Nederland
DijkenSport.nl is het veelzijdigste sportieve evenement 
van Nederland. In het weekend van 6 en 7 september kun 
je wandelen, fietsen, wielrennen, skeeleren, steppen en/of 
hardlopen. Samen met de 6000 andere deelnemers kun je 
volop sportief genieten dankzij de dijken van het Land van 

Maas en Waal. Een mooie gelegenheid om met je familie, vereniging, collega´s of vrienden een of twee  
dagen mee te doen aan een uniek evenement in een uniek stukje Nederland.

15 jaar met 15 extra’s
We vieren het 15-jarig bestaan van DijkenSport.nl met minstens 15 vernieuwingen waardoor 
nog meer mensen kunnen kennismaken met de zeer afwisselende parcoursen en routes van de 
zes sportieve onderdelen. De finish van de 19 afstanden is bij het Dorpsplein in het centrum van  
Beneden-Leeuwen. Daar wordt twee dagen een dynamisch BeweegFeest gehouden voor deel-
nemers, toeschouwers én bezoekers.

Naast Bourgondisch Fruitwandelen 
nu ook Fruitfietsen
Het nieuwe fruitfietsen is recreatief en 
je komt op de route van 45 kilometer 
langs plekken waar je anders niet kunt 

komen. De vier routes van het fruitwandelen 
zijn vernieuwd. Zo start de afstand van 27 kilo-
meter voor het eerst bij de Maas (busvervoer 
vanuit Beneden-Leeuwen).

DijkenLoop: nieuw parcours marathon
Het oudste onderdeel van DijkenSport.nl 
is de DijkenLoop met de Rivierenland  

Marathon als koningsnummer. De parcoursen 
van de halve marathon en de 10, 5, 3 en 1 km 
zijn ongewijzigd. Maar de (estafette) marathon 
start voor het eerst in Boven-Leeuwen om 
via Altforst, Appeltern, Maasbommel, Alphen, 
Dreumel en Wamel te finishen in Beneden-
Leeuwen. 

DijkenLoop: TrailRun als jubileumloop
Nieuw is ook de Uit®waarde TrailRun. 
Deze jubileumloop van ongeveer 15 km 

gaat van ́ dijk-tot-dijk´ door het prachtige Maas 
en Waalse polderlandschap. Deze onverharde, 
natuurlijke en zeer afwisselende route start in 
recreatiegebied De Gouden Ham, tussen Appel-
tern en Maasbommel,  en loopt dan via de  
buitengebieden van Altforst en Boven-Leeu-
wen naar de finish in Beneden-Leeuwen (bus-
vervoer vanuit Beneden-Leeuwen).

Rabo Wieler Classic:
wedstrijd- en toerrenners gesplitst
De wielrenners rijden bij de Rabo Wieler 

Classic voortaan in één peloton maar in twee  
groepen:  wedstrijdrijders en toerrijders. Hier-
door kunnen de deelnemers ervoor kiezen om de  
laatste drie ronden snel of minder snel af te leg-
gen zonder elkaar te hinderen.

Skeeleren en Steppen 
over dijken
Voor de promotie van de skeeler- en 
stepafstanden werken we nauw samen 
met de Koninklijke Nederlandse Schaats 

Bond (KNSB) en de Nederlandse Autoped  
Federatie (NAF).

Nog meer genieten
In samenwerking met het Rivierenlandse 
project Muzikale Mo(nu)menten staan er  

- verdeeld over de zaterdag en de zondag -  
minstens 15 muziekacts op (cultuur)historische 
plekken langs de routes zodat meedoen een  
nóg mooiere beleving wordt. Kortom, doe zeker 
dit jaar mee vanwege onze feestelijke jubileum- 
editie of kom kijken. En ontdek - opnieuw -  
ons Land van Maas en Waal als een prachtig  
gebied waarin bewegen én genieten hand in 
hand gaan.

Weekendje Land van Maas en Waal
Meedoen aan DijkenSport.nl kun je prima combineren met een meerdaags verblijf in het Land van 
Maas en Waal. Want ook op niet-sportief gebied is er van alles te doen. Het grote verblijfsaanbod 
varieert van hotels en groepsaccommodaties tot campings en bed & breakfasts. Meer informatie 
over een Weekendje Land van Maas en Waal vind je op www.rivierenland.nl

Voordelig inschrijven
Als je uiterlijk 22 augustus inschrijft, profiteer je o.a. van lagere inschrijfgelden. De inschrijving voor  
de meeste onderdelen sluit op 4 september als de limiet nog niet is bereikt. Alleen voor de  
beide skeeler- en stepafstanden kun je ook op 7 september inschrijven maar dan wordt je tijd  
niet geregistreerd. Voor de Rabo Dikke Banden Race kunnen deelnemers ook op 6 september  
inschrijven. Alle informatie over het inschrijven, kortingen, gebruik eventuele ChampionChip van  
My Laps en de tijden van het busvervoer vind je op www.dijkensport.nl

Organisatie en contact:
DijkenSport.nl
Postbus 1, 6658 ZG  Beneden-Leeuwen
www.dijkensport.nl
info@dijkensport.nl

´Alles komt terecht
  We zijn er nog niet 
  Maar we zijn onderweg
  Alles komt terecht
  We beginnen pas
  We beginnen nu pas echt´

´We beginnen pas´ - De Dijk
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De DijkenLoop vormt samen met de Drutenloop, de 8 van Boveneind en de 
Appelternloop het PK HardloopCircuit. 

Als je bij minstens drie van deze vier lopen finisht, maak je kans op één van de 
16 waardebonnen van PK Runningshop. Afstand en eindtijd zijn niet van belang.


