
Open Nederlands Kampioenschap Retrokoers 

 

Op zondag 16 september organiseert de Utrechtse Wielervereniging Het 
Stadion in samenwerking met Veteranen Belangen Vereniging Nederland 
voor de 2e keer op het geaccidenteerde, uitdagende wielercircuit van de 
Nedereindse Berg het Open Nederlands Kampioenschap Retrokoers. 

 
Wedstrijdinformatie: 
Deelname staat open voor KNWU licentiehouders, leden met 
basislidmaatschap, of na aanschaf van een daglicentie. 
 
Deelname is uitsluitend toegestaan met een Retro Racefiets, dit is een 
racefiets in goede staat: 

- van vóór 1986 
- met pedalen met toeclips (voethaken) 
- met geen versnellingen aan het stuur (uitzondering cross 

commandeurs) 
- met remkabels los boven het stuur langs 

Een valhelm is verplicht, een worstenhelm toegestaan. Kleding bij 
voorkeur in retrostijl. 
 
Meer informatie over Retro Wielrennen is te vinden op de website 
retrokoers.nl. 
 
 
Programma:  
Daginschrijving en afhalen rugnummers vanaf 14.00 uur 
Aanvang wedstrijd 16.00 uur 
Wedstrijdduur 5 kwartier 
Er wordt tegelijkertijd gestreden in twee leeftijdscategorieën, 
50- en 50+ (peildatum 01-01-2018), voor bekers voor de 
eerste drie en een kampioenstrui voor de winnaars. 
 

http://www.wvhetstadion.nl/
http://www.wvhetstadion.nl/
http://veteranen50plus.nl/veteranen50plus/public/index.php
http://www.nedereindseberg.nl/
http://retrokoers.nl/


Deelnamekosten bedragen 5 euro bij inschrijving vooraf, of 7,50 euro op 
de dag zelf.  
Een daglicentie kost 3 euro en kan uitsluitend op de dag zelf aangeschaft 
worden. 
 
Voorinschrijving is mogelijk tot uiterlijk woensdag 12 september, 
door een email te sturen naar secretaris@wvhetstadion.nl, onder 
vermelding van naam, adres en geboortedatum. De voorinschrijving is 
definitief na overmaking van 5 euro op rekeningnummer 
NL17RABO0120948273 tnv UWV Het Stadion Utrecht, onder vermelding 
“naam” deelname retrokoers, uiterlijk woensdag 12 september. 
 
Permanence en kleedkamers: 
Wieler- en skeelercentrum De Nedereindse Berg 
Ingang Nedereindseweg, naast nr. 503 , 3546 
PM te Utrecht. 
 
Voor meer informatie 
Organisator: Jan Nieuwenhuijsen  
jan.lia@casema.nl 
 
Secretaris: Jos van den Heuvel 
secretaris@wvhetstadion.nl 
 
 
 
Sponsoren: 
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Routebeschrijving naar De Nedereindse Berg 

Met de fiets: 
Volg vanaf De Meern, Nieuwegein of IJsselstein de bordjes 
‘Nedereindseplas’. Of rij naar fietsknooppunt 75, exact bij de 
toegangsweg. 
– Het parkoers ligt naast de A2 tussen Nieuwegein en IJsselstein. 

Met de auto: 
Route vanuit Amsterdam/Den Haag/Den Bosch/Utrecht: 
– Neem A2 afslag Nieuwegein/IJsselstein en volg de borden Nieuwegein; 
– Bij het Mercure hotel (2e verkeerslichten)linksaf (Batauweg); 
– Deze weg volgen (rotonde 2/4) over ca. 2 kilometer; 
– Vervolgens linksaf bij bord ‘Rijnenburg/Nedereindseplas'; 
– Onder de snelweg door, de eerste afslag linksaf. 
– Langs deze weg vindt u ‘De Nedereindse Berg’. 
– Parkeergelegenheid is aanwezig 

Route vanuit Arnhem/Hilversum/Amersfoort: 
– Neem A12 afslag Nieuwegein (afslag 16). 
– Bij het 4de verkeerslicht rechtsaf richting ‘Rijnenburg/Nedereindseplas’. 
– Volg de borden ‘Rijnenburg/Nedereindseplas’. 
– Onder de snelweg door, de eerste afslag linksaf. 
– Langs deze weg vindt u ‘De Nedereindse Berg’. 
– Parkeergelegenheid is aanwezig. 

Parcours: 
Wielercircuit Nedereindse Berg, geaccidenteerd circuit van 2300 m (1400 
m laag en 900 m hoog) met vals plat en een hoogteverschil van 18 m. 
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