
Enkele tips en mededelingen! 
ü Heb je je startdocumenten per post ontvangen? Leg ze dan NU alvast in je auto 

klaar! 
Startpakket toch vergeten? Een nieuw pakket kost € 5,00. 

ü Startpakket afhalen? 
Waar? Bij Afhalen voorinschrijving op de start- en finishlocatie 
Wanneer? Vrijdag van 14:00 – 21:00 of op zaterdag van 06:30 – 11:00 
Hoe? Noemen van je achternaam en postcode is voldoende. Ook van familie en 
vrienden. 

ü Wil je op voorhand van route wisselen? Blijf je binnen de kleur, kan je gewoon 
starten. Andere kleur route? Geef dit door aan de troubleshoot bij Afhalen 
Voorinschrijving. Zij passen je inschrijving dan aan. 

ü Documenten op een andere naam laten zetten? Meld je bij de troubleshoot bij 
Afhalen Voorinschrijving. Zij passen je inschrijving dan aan. 

ü Pinnen? Ja graag! Ook op de start- en finishlocatie (is het evenemententerrein). 
ü Valhelm is verplicht. Zonder helm geen deelname! 
ü Kom getraind en met een goede conditie naar de start. HLM Zuid fiets je niet 

ongetraind. 
ü Voorkom zwerfvuil. Houd route en servicepostlocaties schoon. Hago Limburgs 

Mooiste is ook Limburgs Schoonste! 
ü Rijd vriendelijk en veilig en met respect voor de omgeving. Neem de tijd en geniet 

van het Limburgse land en de gezellige terrasjes. 
ü Houd het weerbericht goed in de gaten en pas je kleding hierop aan. 
ü Download de Limburgs Mooiste app in de App Store of Play Store! Naam: Limburgs 

Mooiste. 
ü 600 meter na de start verlaten de MTB-ers het parcours van de racefiets. 
ü De MTB-ers volgen de gele MTB-bordjes 
ü Let goed op de splitsingborden 45 – 75 en 105 km MTB 
ü Op de route kan je motoren tegenkomen, dit zijn onze pijlers. 
ü Pech onderweg? Bel ons servicenummer 045-7630422 (alleen op zaterdag 15 juni 

2019). Dit nummer staat ook op de achterkant van je stuurbordje. 
ü Uitsluitend voor ernstige medische hulp bel 085-2030015 (alleen op zaterdag 15 juni 

2019). Dit nummer staat ook op de achterkant van je stuurbordje. 
 

Praktische informatie 
Evenemententerrein = start- en finishlocatie 
Het evenemententerrein is tevens start- en finishlocatie, gelegen op burg. Van 
Grunsvenplein 145 in Heerlen. 
 
Inschrijfbureau (Afhalen Voorinschrijving/Daginschrijving) 
Vrijdag 14 juni (14:00 – 21:00 uur) en op zaterdag 15 juni (06:30 – 11:00 uur), op het 
evenemententerrein. De af te halen startdocumenten liggen op volgorde van achternaam. 
Ga dus in de rij met de 1e letter van je achternaam staan. 
 
 



Programma 

 

 
Starttijden - De start is vanaf het evenemententerrein. Vertrek tussen onderstaande tijden, 
vanuit de locatie Heerlen zodat je niet bij een gesloten servicepost komt, de 
verkeersregelaars, daar waar nodig, op locatie staan en de spreiding van de deelnemers op 
de routes optimaal is! 
 

MTB 45 km 10:00 – 11:00 uur 
MTB 75 km 09:00 – 10:00 uur 
MTB 105 km 08:00 – 09:00 uur 

 
Routes / GPX 
Check de routes mtb: https://www.limburgsmooiste.nl/zuid/mountainbike/ 
De GPX routes zijn te downloaden via de site.  
 
Fietsenstalling/tassengarderobe 
Op het evenemententerrein is een bewaakte fietsenstalling. Maak hier gebruik van 
en laat je fiets niet onbewaakt op het terrein staan. Ook niet voor ‘even’. In de fietsenstalling 
kan je ook je bagage in bewaring geven. 



Douche- en omkleedfaciliteiten 
Mocht je willen douchen of omkleden, is dat mogelijk op het evenemententerrein. 
 
Herinneringsspeld 
Na afloop kan je op het evenemententerrein je welverdiende herinneringsspeld afhalen. 
Niet vergeten! 
 
Foto’s 
Ook dit jaar worden jullie onderweg gefotografeerd. Na afloop worden de foto’s op onze 
website geplaatst. Het opzoeken van je foto gaat aan de hand van het tijdstip waarop je de 
fotograaf gepasseerd bent. Onthoud de tijd waarop je een fotograaf gepasseerd bent. In de 
buurt van de fotograaf staat een klok! 
 
Parking 
Als je geen vip parkeerplaats gekocht hebt, kan je parkeren op de volgende parkeerplaatsen: 
parking 1, parking 2 en parking 3. Kijk waar je het beste kan parkeren op 
https://www.limburgsmooiste.nl/zuid/parkeren/. Volg op zaterdagochtend de aanwijzing 
van de (signalerings)borden en de Verkeersregelaars. 


