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NK Cross Triathlon generale repetitie voor WK

ARNHEM - Almere is volgend jaar het decor voor het ITU Multisport

wereldkampioenschap. Het NK cross triathlon fungeert zondag als generale

repetitie.

Het mountainbikeparkoers rondom voormalig vuilstortplaats Braambergen en De Kemphaan is

speciaal aangelegd voor het wereldkampioenschap dat volgend jaar van 4 tot en met 13

september plaatsvindt in Almere. Het parkoers  in Almere is dertien kilometer lang en de

deelnemers moeten per ronde 200 meter hoogte overbruggen. Maar naast het  nodige klimwerk

zijn er ook, vooral bij De Kemphaan, ‘flowy’ singletracks. “Mensen zullen verbaasd zijn hoe

zwaar deze routes in Almere zijn”, vertelde parkoersbouwer Patrick Jansen eerder aan

3athlon.nl.
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NTB 
De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) is opgericht in 1987 en behartigt de belangen van alle deelnemers en
organisatoren van combiduursporten. Namens haar ruim 30.000 leden is zij aangesloten bij NOC*NSF, de ETU
en de ITU. Transition Magazine is het visitekaartje van de triathlon- en duathlonsport. Op de site
www.transition.nl vinden liefhebbers doorlopend nieuwe inspiratie.

Het NK in Almere bestaat uit 1 km zwemmen, 29,5 km mountainbiken en 7,5 km

mountainbiken.  Ook wordt er in Almere bij de jeugd en junioren, over kortere afstanden,

gestreden om de nationale titels. Favorieten voor het podium bij de vrouwen zijn onder anderen

uittredend kampioene Ingrid van Lubek,Jony Heerink, Diede Diederiks, Dagmar Krijnen en

 Silvia Brouwer. Bij de mannen verdedigt Joep staps zijn titel. Hij kan onder anderen

concurrentie verwachten van Victor Goené, Christiaan Solleveld, Daan Schouten, Thomas

Cremers en Michael Krijnen.

Het nieuwe parkoers in Almere wordt zaterdag om 10.00 uur geopend en kan dan ook voor het

eerst verkend worden. Het NK voor elite en agegroup-atleten start om 11.30 uur.
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