voor kinderen

programma 2017

De Rabobank Dikke Banden Race is een wedstrijd
voor de jeugd van 7 tot en met 12 jaar. Zij komen
in twee leeftijdscategorieën uit. De jongsten tot
en met 9 jaar rijden één en de ouderen tot en
met 12 jaar twee ronden. Dé kans om op een echt
wielrenparcours je krachten te meten!

zaterdag 3 juni

De deelnemers mogen niet op racefietsen rijden,
maar op fietsen met ‘dikke’ banden (kinderfiets,
mountainbike). Fietshelmen kunnen geleend
worden en alle rijders krijgen een T-shirt.

Het programma van De Wageningse Muur 2015:
- 16.15 uur Tijdrit en Ploegentijdrit voor nietlicentiehouders (4.4 km of 2 ronden)
- 17.15 uur Ronde voor Sportklasse en Masters
(50 km of 23 ronden)
- 18.45 uur Rabobank Dikke Banden Race voor de
schooljeugd (2.2 of 4.4 km;1 of 2 ronden)
- 19.30 uur Ronde voor Elite, Beloften en Amateurs
(80 km of 36 ronden)

Onze hoofdsponsor - de Rabobank - stelt mooie
prijzen voor de winnaars ter beschikking.

parcours

de Wageningse
Muur

Start-Finish: H. van Suchtelenweg, Wageningen.

informatie

www.wageningsemuur.nl

De ondernemende mens centraal

een wielerwedstrijd
op de Wageningse Berg
zaterdag 3 juni 2017

voor liefhebbers
Het programma van de Muur bevat korte tijdritten
voor liefhebbers. Tijdens de Ploegentijdrit
leggen kleine teams fietsliefhebbers (geen
wedstrijdrenners) met vrienden, clubgenoten
of collega’s zo snel mogelijk twee maal het
parcours van de Wageningse Wielermuur af.
Vooral voor bedrijfs- en verenigingsteams is dit
een topevenement. U kunt het initiatief nemen
om binnen uw bedrijf of organisatie een team
fietsliefhebbers samen te stellen. U kunt het team
aanmelden via www.wageningsemuur.nl. Het
deelnamebedrag voor een team is €50,-.

sportklasse, elite,
beloften, amateurs
Naast de wedstrijden voor lokale liefhebbers,
staan er tijdens De Wageningse Muur wedstrijden
op het programma voor wielrenners in de
categorieën van de Sportklasse en Masters en van
de Elite, Beloften en Amateurs. Elk jaar schotelen
de wielrenners het publiek een waar spektakel
voor.

Bij de Individuele tijdrit leggen de deelnemers
hetzelfde parcours alleen af. De top drie ontvangt
een leuke prijs. De tijdrit is een perfecte
gelegenheid om te bepalen wie van je fietsgroepje
nu echt de sterkste benen heeft. De inschrijfkosten
bedragen €10,- per persoon.
Voor verdere informatie kunt u contact met ons
opnemen.

De Sportklasse en Master renners leggen het 2.2
km lange parcours 23 maal af. De Elite renners,
de Beloften en de Amateurs moeten maar liefst 36
maal het selectieve parcours over de Wageningse
Berg overwinnen.
De Wageningse Muur is bij wielrenners vooral
geliefd - maar ook berucht - door de beklimming
van de Wageningse Berg. Daarbij wordt elk jaar
weer duidelijk dat deze ‘berg’ - er wordt een
hoogteverschil van ruim 30 meter overwonnen
met een gemiddeld stijgingspercentage van zo’n
4% - na vele kilometers een ware scherprechter
blijkt te zijn.

de Wageningse Muur
De Wageningse Muur is in haar nu 32 jarig bestaan
uitgegroeid tot een landelijk bekende wielerkoers,
met deelnemers uit het hele land. Gezien het
aantal keren dat de Wageningse Berg beklommen
moet worden, behoort de Wageningse Muur bij de
klimkoersen van Nederland.
Tot de prijswinnaars uit het recente verleden
behoren lokale fietshelden (Rik Houwers en
Casper Helling), beloften aan het begin van hun
carrière (Eddy van IJzendoorn, Huub Duyn en
Thijs Al) en voormalige profs in de nadagen van
hun loopbaan (Godert de Leeuw).

