
Toertocht 
30e Bartlehiem Skeelertocht Hallum 

Zaterdag 19 augustus 2017 
Algemeen 
De 30e Bartlehiemtocht Skeelertocht gaat met start en finish in Hallum langs het 
roemruchte Bartlehiem, bekend van de Elfstedentocht en het beroemde 
bruggetje.  
De skatetoertocht wordt sinds 1988 georganiseerd in combinatie met de 
wedstrijd als Open Nederlandse Kampioenschap. 
Er is begeleiding van motorrijders en politie. Kruisingen worden beveiligd door 
verkeersregelaars. 
Onderweg is voor alle afstanden een verzorgingspost ingericht met gratis 
drinken, versnapering en fruit.  
Wie wil starten voor de tweede ronde van 30 of 45  kilometer, moet vóór 15.45 
uur door de finish zijn. 
 
Vrije tocht 
De Bartlehiemtocht is een vrije skatetocht. Je rijdt de toertocht dus je 
eigen tempo en bepaalt je eigen rustpauzes. Onderweg zijn 
verzorgingsposten met drinken en versnaperingen. De route gaat over 
asfalt met enkele stukjes klinkers in de verschillende dorpen. Het 
parcours is vlak. Toerrijders rijden tegelijk met de wedstrijdrijders in het 
ONK, zij rijden hetzelfde parcours en finishen op dezelfde plaats als de 
wedstrijdrijders in Hallum. Voor iedere deelnemer is er meteen na afloop 
een unieke herinneringsmedaille. 
 
Informatie 
De toerrijders starten om 14.05 uur meteen na de wedstrijd Open NK 
2017en rijden op het zelfde parkoers van 30 kilometer. 
Recreanten kunnen kiezen uit 15, 30, 45 of 60 kilometer. 
De route van 15 kilometer is geschikt voor jeugd en beginners. 
Finish alle afstanden op het aankomstparkoers van de wedstrijd Open 
NK 2017. 
Dit evenement vindt plaats onder auspiciën van de KNSB.  
Deelnemers dragen verplicht een helm. Het dragen van overige 
beschermmaterialen wordt sterk aangeraden.  
 
Route 
Route aangegeven met pijlen 
Parkoers is autoluw, asfalt en stukjes klinkers. 
Kruisingen worden beveiligd door verkeersregelaars en er is begeleiding 
van motoren. 
 
Inschrijven 
Deelname kost 7,50 euro (incl. meteen na afloop unieke herinnering).  
Jeugd (geb. op of na 1-1-2001) 5 euro, (incl. meteen na afloop unieke 
herinnering). 
Voorinschrijven is niet mogelijk. 
Aanmelden op dag van de tocht vanaf 12.00 uur  
in mfc It Trefpunt, de Singel 7, 9074 CZ  Hallum.  
Parkeren: nabij start / finish 
 
Actuele info:   
www.facebook.com/bartlehiemskeelertochthallum
 www.bartlehiemskeelertocht.nl 
www.schaatsen.nl 
Organisatie: 06-13238222 
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