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Beste hardloopliefhebber,

Zaterdag 15 oktober is het dan eindelijk zover en neem jij deel aan de tweede editie van de Hotel Ridderkerk 
Halve Marathon Barendrecht. Fijn dat jij erbij bent en we kijken uit naar je deelname!

Om je zorgeloos van start te laten gaan vind je hierbij alle belangrijke informatie voor jouw deelname. Deze 
informatie kan je ook terugvinden op onze website www.halvemarathonbarendrecht.nl. Heb je een urgente 
vraag die niet in dit document of op de website beantwoord wordt, stuur dan een e-mail naar 
info@halvemarathonbarendrecht.nl

Veel succes en tot zaterdag!

Met sportieve groet,
Organisatieteam Halve Marathon Barendrecht

DEELNEMERSINFORMATIE ZATERDAG 15 OKTOBER

HALVE MARATHON BARENDRECHT
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022
KIDS RUN | 1 EM | 2 EM | 5 KM 

http://www.halvemarathonbarendrecht.nl/
mailto:info@halvemarathonbarendrecht.nl


DEELNEMERSINFORMATIE ZATERDAG 15 OKTOBER

HALVE MARATHON BARENDRECHT
BEREIKBAARHEID ZATERDAG 15 OKTOBER

BEREIKBAARHEID ZATERDAG 15 OKTOBER
Onze start-finishlocatie bij De Kleine Duiker in de Zuid Polder 
is uitermate goed bereikbaar, zowel met eigen als met 
openbaar vervoer. 

3e Barendrechtseweg 511, 2991 SH Barendrecht

MET DE AUTO
Binnen een straal van één kilometer van de start-finish 
bevinden zich ± 450 parkeerplaatsen. Probeer zoveel mogelijk 
in onderstaande parkeerzone te parkeren om reguliere 
bezoekers van de Kleine Duiker en restaurant Polderzicht 
voldoende ruimte te bieden.

PARKEERZONES
Blok 0180

OPENBAAR VERVOER
Kom je met de trein, dan stap je op station Barendrecht over op  
bus 84 en stap je uit bij halte Barendrecht, J.G. Oemvliet. 

Vanaf Rotterdam Zuidplein rijdt deze bus ieder half uur. Deze rit 
duurt 25 minuten. Vanaf de bushalte is het ongeveer 10 minuten 
lopen naar start-finish.

Kijk voor de meest actuele planning altijd 
op www.9292ov.nl,de website van de NS of de bijbehorende 
apps op je telefoon.

MET DE MOTOR, SCOOTER OF FIETS
Bij Calvijn - Portus Groene Hart Barendrecht (200 m van de start-
finishlocatie) is er voldoende ruimte voor tweewielers. 

https://www.google.com/maps/place/Blok0180/@51.8435537,4.5322466,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c4318efcacd7e5:0x84f20b44f9a65a97!8m2!3d51.8435529!4d4.5344787
http://www.9292ov.nl/
https://www.ns.nl/
https://www.google.com/maps/place/Portus+Groene+Hart+Barendrecht./@51.842754,4.5303256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c4316178899a97:0x855b9dd9c1005252!8m2!3d51.8427541!4d4.5348103


ZORGELOOS AAN DE START ZATERDAG 15 OKTOBER
Heb je bij inschrijving gekozen voor de optie ‘startnummer ophalen bij het 
wedstrijdsecretariaat’, dan ligt jouw nummer klaar bij ons secretariaat bij de 
Kleine Duiker. Niet opgehaalde startnummers bij Runnersworld Rotterdam of 
Runnersworld Dordrecht liggen dan ook hier. Had je gekozen voor 
postverzending dan ontvang je het startnummer uiterlijk dinsdag 11 oktober.
Heb je ook gekozen voor de optie ‘medaille graveren’, dan kan je op vertoon 
van je startnummer na afloop hier je medaille laten graveren.

PARCOURSEN EN VERZORGING ZATERDAG 15 OKTOBER

HALVE MARATHON BARENDRECHT
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022
KIDS RUN | 1 EM | 2 EM | 5 KM 

PROGRAMMA
14.45 uur Start Kids Run 665 meter
15.00 uur Start 1 Engelse mijl Jeugd
15.20 uur Start 2 Engelse mijl Jeugd 
16.05 uur Start 5 kilometer
Voor alle afstanden is er water bij de finish en fruit voor de 5 kilometerlopers.

PRIJSUITREIKINGEN
15.10 uur 1EM | 15.45 uur 2 EM | 16.35 uur 5 KM

Kids Run 665 meter 1 Engelse mijl

2 Engelse mijl 5 kilometer 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3239038
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3217408
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3239043
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3217410
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3239038
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3217408
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3239043
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3217410


Met dank aan onze partners


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

