
Een marathon is 42 kilometer lang. Die 
klassieke afstand spreekt al eeuwen tot 

de verbeelding van elke sporter. Exclusief voor vastframe handbikers organiseert 
WV Het Stadion op 27 mei de Move Forward Handbike Marathon op het veilige, 
geasfalteerde wielercircuit op de Nedereindse Berg. Het is de vierde wedstrijd in 
de Nationale Handbike Competitie van de KNWU. 
Iedere handbiker rijdt de totale afstand van 42 km.

Wat is jouw PR?

Doe je mee?

Zondag 27 mei 2018 - Utrecht - 42,195 meter

Move Forward 
Handbike Marathon 
 Utrecht 2018

Foto’s Bert Willems
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Op 27 mei is inschrij-
ving ook nog ter plek-
ke mogelijk. Iedere 
deelnemer dient op 
27 mei een geldige 
KNWU-licentie of een 
KNWU-basis lid maat-
schap 2018 te tonen.

De tijdwaarneming is in 
handen van de KNWU-jury. 
Iedere deelnemer ge  bruikt daarvoor 
verplicht een MyLaps-transponder. 
Die is op 27 mei te leen tegen een 
borgsom van 10 euro contant.

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

Programma 
Move Forward 
Handbike Marathon
zondag 27 mei 2018

11.00 - 12.00 uur Inschrijving deelnemers

13.00 uur Start voor 19 ronden van 2.213 meter  
over het volledig geasfalteerde circuit met klim

16.00 uur Sluiting finish

16.15 uur Prijsuitreiking

De perfecte test voor de 
HandbikeBattle op 14 juni!

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Aanmelding
KNWU-licentiehouders schrijven 
zich in via mijnknwu.knwu.nl. 
Buitenlanders en KNWU-basisleden 
schrijven zich in via een mailtje naar 
handbiken@wvhetstadion.nl met 
vermelding van naam, geslacht, klasse 
en bondslidnummer.

Een KNWU-basislidmaatschap 
2018 kun je tot drie weken voor 
de marathon voor 23 euro per jaar 
kopen bij de KNWU (www.knwu.nl/
lid-worden/basislidmaatschap). Ben 
je lid van een KNWU-wielervereniging 
dan is het basislidmaatschap vaak al 
inbegrepen bij de contributie.

Info Voorzieningen
Parkeerplaats, douche- 
en kleedgele gen heid en 
aangepast toilet aanwezig.
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