
VRIJDAG 30 AUGUSTUS

20e editie Genieten

Triathlon

Hardlopen

Skeeleren

Wielrennen

Fietsen
Wandelen

Sportief genieten,
 dankzij de dijken.

De MTB tijdrit was een succes vorig jaar. Daarom organiseren we ook dit jaar weer 
een tijdrit voor de jeugd, op vrijdag 30 augustus. We organiseren deze individuele 
tijdrit op een mooi en uitdagend parcours rondom de Wiel in Beneden-Leeuwen 
met start en finish op de Wielstraat.

Doe mee en beleef het échte 
Land van Maas en Waal!

Rabo Mountainbike Tijdrit
• Een ronde is 2 km en bevat kleine klimmetjes
•  Grotendeels onverhard terrein
•  Helm is verplicht! Heb je geen mountain-
 bike of helm? Dan kun je die tegen een 
 kleine vergoeding bij ons huren
•  Inschrijfgeld € 5,00 (incl. medaille)
•  Inschrijven alleen via internet (t/m 28 augustus)
• Limiet van 65 deelnemers

Programma 30 augustus
• 18.00 uur 7 en 8 jaar
• 18.20 uur 9 en 10 jaar
• 18.45 uur 11 en 12 jaar
• 19.15 uur 13 en 14 jaar

/DijkenSport
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Rabo Jeugdlopen
•  Loopclinics op de scholen door 
 Actief Maas en Waal
•  Inschrijfgeld € 3,00 
 (incl. huurchip en medaille)
•  Inschrijven alleen via internet 
 (t/m 30 augustus)

Programma 1 september:
• 09:00 uur 650 m 1 t/m 6 jaar
• 09:10 uur 1300 m 7 t/m 10 jaar
• 09:25 uur 1800 m 10 t/m 12 jaar

/DijkenSport

De Rabo Jeugdlopen van de 20e Maas en Waalse DijkenLoop zijn op zondag 1 september. 
Je hoeft geen snelle tijd te lopen om mee te kunnen doen.  Belangrijk is dat je het leuk vindt 
om kennis te maken met de hardloopsport. Actief Maas en Waal, de organisatie die de jeugd 
meer wil laten bewegen, spelen en sporten, helpt mee.

Doe mee en beleef het échte 
Land van Maas en Waal!

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Sportief genieten,
 dankzij de dijken.


