
Nieuw, uniek en spectaculair evenement in Tienhoven! 
Tienhoven – Op zaterdag 31 oktober wordt er een bijzonder evenement georganiseerd op camping De 

Koekoek in Tienhoven. 
 

I.s.m. RC Jan van Arckel organiseren Comité 5 Mijl-loop Ameide en Stichting Wielerronde Ameide de 1
e
 

Veldloop en Off-road wedstrijden in Tienhoven. Na een aantal jaren 5 Mijl loop en Wielerronde van 

Ameide, waarbij ook al eens werd samengewerkt, zijn beide organisaties weer bij elkaar gekomen om op 31 

oktober op camping De Koekoek een bijzonder evenement neer te zetten. 
 

Het parcours van zo’n 2,5 km. zal een snel parcours worden. De organisatie wil daarnaast het open, vlakke, 

campingterrein wat extra aankleden door wat verrassende passages en hindernissen in het parcours te 

verwerken. Zo hebben o.a. Molenaar Decoration Nieuwegein, Mulckhuyse BV Ameide, Seneca Transport 

Ameide, Wallaard BV Noordeloos en Wegman Groep Ameide materialen toegezegd. Het loont zeker de 

moeite om dit spectakel te ervaren als deelnemer of aanschouwen als publiek! 
 

De wedstrijden hebben een open karakter en staan open voor iedereen die eens aan een dergelijke wedstrijd 

mee wil doen, van jeugd en recreant tot wedstrijd-deelnemer. 

Voor de jeugdige deelnemers aan de off-road wedstrijden zijn helmen beschikbaar. 

De off-road wedstrijden tellen mee voor de off-road competitie van RC Jan van Arckel. 

Om 10.00u. start de inschrijving voor de Veldloop, de start daarvan is om 11.00u. 

Bij de Off-road wedstrijden start de inschrijving v.a. 11.30u. en zijn er 6 categorieën; 

12:30 uur F-klasse Jeugd 4 t/m 8 jr 15 min.; 13:00 uur E-klasse Jeugd 9 t/m 11 jr 25 min.; 13:00 uur D-

klasse Jeugd 12 t/m 14 jr 30 min.; 13:45 uur B-klasse Heren recreanten 40 min.; 14:45 uur A-klasse Heren 

licentiehouders, junioren, nieuwelingen en getrainde niet-licentiehouders 60 min.; 14:47 uur C-klasse 

Dames vanaf 15 jaar 45 min. Deelname v.a. 12 jaar kost € 5,00. De veldloop is voor jeugd onder 12 jaar 

gratis, voor de Off-road wedstrijden betalen zij € 2,00. 

Aan beide wedstrijden kan apart worden deelgenomen. Het is geen verplichting om aan beide mee te doen, 

maar dit is wel mogelijk. Reden genoeg dus om deel te nemen of te komen kijken op 31 oktober! 
 

Steun aan goede doelen St. Doe een wens en Team Alpblasserwaard 

Onze inzet in sportieve evenementen willen we ook uitstralen naar mensen die met ernstige ziektes te 

kampen hebben. We willen ons steentje bijdragen door onze betrokkenheid te tonen bij mensen die niet 

kunnen sporten of juist de sport gebruiken als verwerking / herstel door een verlies of bij ernstige ziekte. 

Hiervoor hebben we twee fantastische goede doelen gevonden waar we een deel van alle inschrijfgelden aan 

zullen doneren! 

Stichting Doe een wens is een organisatie die zich inzet om wensen van ongeneeslijk en ernstig zieke 

kinderen in vervulling te laten gaan. Kijk voor informatie op www.doeeenwens.nl. 

Team Alpblasserwaard is een actie van wielrenners uit de Alblasserwaard e.o. die in 2010 mee gaan doen 

aan de Alpe d’HuZes. Hiermee hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kanker Bestrijding, 

waar elke deelnemer zo zijn eigen redenen voor heeft. Kijk voor informatie op www.alpblasserwaard.nl. 
 

Bijschrift bij bijgevoegde foto: 

Wim van der Grijn (Comité 5 Mijl loop Ameide), Monique van Blaricom (Camping De Koekoek 

Tienhoven) en Arjan Molenaar (Stichting Wielerronde Ameide) bij één van de door MMX-Design uit 

Ameide gesponsorde borden die rondom Ameide en Tienhoven het unieke evenement aankondigen. 
 

Stichting Wielerronde Ameide eigen site! 
Nadat Stichting Wielerronde Ameide de wielerronde in 2009 weer succesvol naar het dorp heeft gehaald en 

momenteel druk bezig is met de organisatie van de 1
e
 Veldloop en Off-road wedstrijden op 31 oktober in 

Tienhoven, is er nog iets positiefs te melden. 

Muishuis Relations BV uit Ameide heeft een website gemaakt, waarop de organisatie al haar informatie 

omtrent evenementen kan plaatsen. Zo worden publiek, deelnemers en sponsoren nog beter op de hoogte 

gehouden van de evenementen door programma’s, uitslagen en foto’s te publiceren. Momenteel is de site al 

goed gevuld, met ook informatie van voorgaande jaren en de wedstrijden op 31 oktober. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op www.wielerrondeameide.nl.  


