
Inschrijven. 

Nog anderhalve week en dan wordt de eerste wedstrijd van de LWRO verreden. Wij willen de rijders 

die zich al hebben ingeschreven bedanken dat ze dit al hebben gedaan. Wilt u wel meedoen maar u 

bent nog niet ingeschreven wilt u dit zo snel mogelijk doen. Dat geeft ons de tijd om alles netjes te 

verwerken. (informatie over de inschrijving staat als laatst in deze mail). 

 

De kalender voor het komend seizoen is nog aangepast. 

De wedstrijdavond op 23 november in Deventer is gewijzigd in 30 November. De kalender ziet er nu 

als volgt uit:  

 

 De (voorlopige) kalender van Leisure World Regio Oost ziet er als volgt uit:  

- Zaterdag 19 oktober 2019, Nijmegen – aanvang 20.00 uur   

- Zaterdag 16 november 2019, Deventer – aanvang 19.00 uur  

- Zaterdag 30 november 2019 Deventer – aanvang 19.00 uur  

- Zaterdag 14 december 2019, Enschede – aanvang19.30 uur  

- Zaterdag 11 januari 2020, Enschede – aanvang 19.30 uur  

- Zaterdag 1 februari 2020, Deventer – aanvang  19.00 uur  

- Zaterdag 15 februari 2020, Nijmegen – aanvang 20.00 uur  

- Zaterdag 29 februari 2020 Nijmegen finale – aanvang 20.00 uur  

 

Beennummer 

Als u zich inschrijft krijgt u een nummer. Dat nummer wordt toegewezen op volgorde van 

inschrijving. Dit is niet uw beennummer. Rijders die eerder hebben meegedaan behouden hun 

beennummer. Nieuwe rijders en rijders die van klasse wisselen krijgen een nieuw beennummer. 

Heeft u vragen over de beennummers kunt u contact opnemen met Renger de Vries 06-22405008 

rengerdevries.1@kpnmail.nl.  

 

Transponder 

Zorgt u er voor dat de juiste transponder is vermeld bij uw wedstrijd licentie op MIJN KNSB.  

 

Informatie 

Overige informatie zoals het programma per wedstrijdavond is vanaf komend weekend te lezen op 

de website van het gewest Gelderland.  http://www.knsbgelderland.nl/97-marathon/112-

informatie_leisure_world_regio_oost  

 

Succes met de laatste voorbereidingen en hopelijk tot bij de wedstrijdavonden. 
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 Inschrijving  

Inschrijving en kosten: rijd(st)ers dienen zich uiterlijk 18 oktober 2019 voorinschrijving voor de 

competitie via internet aan te melden. De kosten voor deelname aan de competitie bedragen € 65,-, 

te voldoen bij inschrijving. Deelnemers zijn verplicht een door de wedstrijdorganisatie beschikbaar 

gesteld beennummer te dragen (kosten € 5).  

De aanmelding is geopend via https://inschrijven.schaatsen.nl   >Marathon  >Nijmegen >19-10=2019. 

link:https://emandovantage.com/api/competitions/e8c1c6bc-0f69-4698-b9fa-

1406b605465a/registration/forward/competitorRegistration  

Indien na inschrijving gegevens aanvulling of wijziging behoeven, gelieve dit per email door te geven 

via marathonregiooost@gmail.com  

U leest tijdens de inschrijving dat u inschrijft voor een wedstrijd maar het betreft de inschrijving 

voor de gehele competitie. 
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