
3e editie zaterdag 29 mei 2021
uitslag Race versie:

Dames:

1. Annemieke Rademaker 11.32 (1.07 – 5.41- 4.21) 
2. Christel Muis                  12.50 (1.21 – 5.43- 5.00) 

Heren:

1. Rob Froonhoff              12.46 (1.31- 5.39- 5.16) 
2. Ramon van der Wilde  12.50 ( 1.21- 5.43- 5.00) 
3. DNF Chris Snelleman 

Uitslagen  mountainbikeversie:

1.  A-team 15.25 (Martin Smit 1.27, Dirk Balhoofd 9.15, Daniel Dolk 4.28) 

DNF Mik Borsten (   1.21 – 9.48)

DNF Henk Christen ( 1.27 – 11.45)
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Wie durft het aan de zwaarste triatlon van Nederland , ook in 2021 weer de mogelijkheid om het 
fietsparcours op de mountainbike of op de racefiets af te leggen met 2 verschillende klassementen. 
Ook in 2021 is de deelname weer gratis. met nieuw nog uitdagender mountainbike parcours .

This year is it also possible to do in stead of ATB course to do road course!

There will be  two resultlist, one extreme (ATB) and one road.

The entry is free, the race is selfsupporting and the route you have to find by GPS.

You have to take your gsm so we can follow you by tracking (Traccar client ).

The race live on : https://tri.underway.nl

The mountainbikerace is mainly on a track for mountainbikers, and good to follow.

De uitdaging begint met :

3,8 km zwemmen Vathorst 2 heen en weer! start 6.00 uur !

Route     

In 2021 nieuwe nog mooiere route met meer hoogtemeters, we hebben dit jaar de nieuwe routes van
de Treek toegevoegd , hier is wel aparte daglicentie voor nodig van 5 euro, naast vignet overige 
heuvelrug routes van 7,50 euro. Het is nu een nog mooier met de routes van de Treek, Zeist, 
Austerlitz, Leersum , Amerongen en Rhenen. Heel veel singeltracks !

Daarna 180 km met 1700 hoogtemeters op de ATB:  route     

https://tri.underway.nl/
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2783621
https://www.dentreekhenschoten.nl/mtb/
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2645645
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Fietsrouteweg: route

Daarna marathon ronde om Amersfoort: route     

http://afstandmeten.nl/index.php?id=2554843
http://afstandmeten.nl/index.php?id=2702354
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De verwachting is dat het fietsparcours 9 uur duurt en de snelste deelnemer

14 uur onderweg is en rond 22.00 aan de finish komt.

Finish is bij station Vathorst , maak zodra je binnen bent een foto

met de klok van station op de achtergrond!

Wie durft deze uitdaging aan ?

Wil je deelnemen mail dan naar mik@loopnu.nl of ben 06-45454461

Estafette mag ook maar ook hier geldt alles zelf regelen:

Deelnemers ATB:

1. Mik Borsten 
2. Henk Christen 

Estafette:

1. The A Team, (Martin Smit, Dirk Balfoort, Däniel Dolk)

Deelnemers race:

1. Annemieke Rademaker 
2. Rob Froonhoff 
3. Christel Muis 
4. Ramon van der Wilde 
5. Chris Snelleman 

https://loopnu.nl/wp-content/uploads/2019/07/Schermafbeelding-2020-05-19-om-09.15.50.png

	3e editie zaterdag 29 mei 2021

