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Beste hardloopliefhebber,

Zondag 16 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 zondag!
Organisatieteam Halve Marathon Barendrecht

PS Loop jij dit jaar nog een marathon ná 28 oktober?
Check dan deze trainingsroute die wij van een mede-marathonloper hebben ontvangen.
Loop deze ± 11 km voor aanvang van het officiële evenement (11:05) om in totaal op 32 km uit te komen die dag, op weg naar jouw marathon!

DEELNEMERSINFORMATIE ZONDAG 16 OKTOBER

HALVE MARATHON BARENDRECHT
ZONDAG 16 OKTOBER 2022

10 KM | 21.1 KM | BUSINESS RUN

http://www.halvemarathonbarendrecht.nl/
mailto:info@halvemarathonbarendrecht.nl
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3297644
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BEREIKBAARHEID ZONDAG 16 OKTOBER
Onze start-finishlocatie voor de 10 km en 21.1 km bij CAV 
Energie op sportcomplex De Bongerd is uitermate goed 
bereikbaar, zowel met eigen als met openbaar vervoer. 

CAV Energie, Dierensteinweg 10, Barendrecht 

MET DE AUTO
Binnen een straal van één kilometer van de start-finish 
bevinden zich ± 1.000 parkeerplaatsen. 

PARKEERZONES
Schietsportvereniging De Vrijheid (halve marathonlopers)
De Bongerd (halve marathonlopers)
Dakparkeerplaats Barendrecht NS (10 km lopers)
Via de daktuin loop je richting C.A.V. Energie, volg de trap naar beneden, sla 
rechtsaf en volg het hek om de atletiekbaan heen naar de ingang bij CAV 
Energie.

OPENBAAR VERVOER
Kom je met de trein, dan is station Barendrecht jouw eindhalte. 
Op nog geen 750 meter van het perron ligt de atletiekbaan van 
CAV Energie. Vanaf Rotterdam Zuidplein rijdt er ieder half uur 
een bus. De rit duurt 11 minuten. Vanaf de bushalte is het 
maximaal 5 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
Tegen het hek bij de hoofdingang van CAV Energie en op het 
naastgelegen terrein bij BVV Barendrecht (zie foto) is voldoende 
ruimte voor tweewielers.

https://www.google.com/maps/place/Schietsportvereniging+%22De+Vrijheid+Barendrecht%22/@51.8634132,4.5425614,263m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c431f550f207cd:0xe4ca3221582e3a2!8m2!3d51.8634132!4d4.5425614
https://www.google.com/maps/place/Parkeerplaats,+Dierensteinweg+6A,+2991+XJ+Barendrecht/@51.8623309,4.5440593,493m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sparkeerplaats+de+bongerd!3m4!1s0x47c4323d02087cb1:0x6c0b8cf896a9c663!8m2!3d51.8620444!4d4.5429298
https://www.google.com/maps/place/%5BP%5D+Dakparkeerplaats+Barendrecht+NS/@51.8572483,4.5432939,714m/data=!3m1!1e3!4m24!1m18!4m17!1m11!1m2!1s0x47c432140524a079:0xefacce793594e9cd!2sBarendrechtse+Voetbal+Vereniging+%22Barendrecht%22,+Dierensteinweg+6,+2991+XJ+Barendrecht!2m2!1d4.5420833!2d51.8611238!3m4!1m2!1d4.5465058!2d51.8608201!3s0x47c43217fccdff79:0x5a9fd3a59c2545df!1m3!2m2!1d4.5505631!2d51.8561613!3e2!3m4!1s0x47c4321be579efc9:0xa3a1cb0c9f3c0729!8m2!3d51.8565537!4d4.5511077
http://www.9292ov.nl/
https://www.ns.nl/


ZORGELOOS AAN DE START ZONDAG 16 OKTOBER
Heb je bij inschrijving gekozen voor de optie ‘startnummer ophalen bij 
het wedstrijdsecretariaat’, dan ligt jouw nummer vanaf 9.15 uur klaar 
bij ons secretariaat in sporthal De Bongerd. 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.

PROGRAMMA
11.05 uur Start 10 & 21.1 kilometer
13.45 uur feestelijke onthaal laatste loper
Voor beide afstanden is er verzorging aan de finish met water en fruit.

PRIJSUITREIKING (INDIVIDUELE LOPERS)
12.20 uur 10 kilometer | 13.15 uur 21.1 kilometer

PARCOURSEN EN VERZORGING ZONDAG 16 OKTOBER

HALVE MARATHON BARENDRECHT
ZONDAG 16 OKTOBER 2022

10 KM | 21.1 KM | BUSINESS RUN

Runnersworld Rotterdam 
Runnersworld Dordrecht 10 kilometer Hotel Ridderkerk 21.1 kilometer

Verzorgingspost 10 kilometer 
5,5 km | Kleine Duiker | Water

Verzorgingsposten Halve Marathon
5,5 km | Kleine Duiker | Water, sportdrank 
9 km | Pannenkoekenhuis Oude Maas | Water, sportdrank 
13 km | Kleine Duiker | Water, sportdrank, fruit 
17,5 km | Nieuweland | Water, sportdrank, fruit

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3261824
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3261824
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3261825
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3261824
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3261825


Met dank aan onze partners
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