
Praktische informatie! 
Inschrijfbureau 
Op zondag 04 juli is het inschrijfbureau bij de leegstaande Kubus op de Promenade 53, tegenover de 
Stadstuin. Hier zijn dag-inschrijvingen verkrijgbaar en kan het startnummer afgehaald worden. 
 
Afhalen Startnummers 
Wanneer Tijd Waar 
Maandag 28 juni  13:00 – 18:00 uur Lopers Company Bongerd 13 B, Heerlen 
Dinsdag 29 juni 10:00 – 18:00 uur Lopers Company Heerlen 
Woensdag 30 juni 10:00 – 18:00 uur Lopers Company Heerlen 
Donderdag 01 juli 10:00 – 18:00 uur Lopers Company Heerlen 
Vrijdag 02 juli 12:00 – 17:00 uur Kantoor Organisatie 

Geerstraat 1 Heerlen 
Zaterdag 03 juli 12:00 – 17:00 uur Kantoor Organisatie 
Zondag 04 juli 09:30 – 12:00 uur Inschrijfbureau Kubus 

Promenade 53 Heerlen 
 
Hoe? Het noemen van je achternaam is voldoende om in het bezit te komen van je startnummer. 
Programma 

 
Start- en finishzone 
De startzone is alléén toegankelijk voor deelnemers met een startnummer. De startzone gaat 15 
min. voor de start van je gekozen afstand open. Bij de ingang draagt de deelnemer het startnummer 
zichtbaar op de borst en verklaart gezond te zijn i.v.m. met de Coronamaatregelen. In de startzone 
ben je officieel deelnemer van de sportwedstrijd en gelden de corona regels tijdens sporten. 

https://www.limburgsmooiste.nl/2021/geen-categorie/coronamaatregelen-tijdens-de-obvion-run/


 
Start 5 km Valkenburgerweg t.h.v. huisnr. 26 
Start 10 km & ½ marathon Geerstraat t.h.v. Bushaltes 
Finish Geerstraat t.h.v. Bushaltes 
 
Tijdsregistratie en chip 
Let op!  

• Startnummer zichtbaar op de borst dragen, bevestigd met 4 spelden. 
• Startnummer niet bedekken met jas, banden, drinkfles, apparatuur, etc.. 
• De chip op de achterkant van het startnummer niet verwijderen, buigen, vouwen of 

bewerken. 
• Na afloop van de RUN vind je je gelopen tijd terug op onze site. 

 
Routes / GPX 
Bekijk van tevoren goed de route van jouw afstand.  
Deze zijn te zien op onze site www.obvionrun.nl: 
 
5 km https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-5-km/  
10 km https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-10-km/  
½ marathon https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-1-2-marathon/  
 

De afstanden zijn ge-pijlt en daar waar nodig afgezet met hekken of pionnen. Volg te allen tijde de 
aanwijzingen van de medewerkers op de route op.  

Drankposten 
Op elke route worden drankposten met water ingericht. Bij de drankpost op de Valkenburgerweg 
zullen ook nog sponzen zijn én sportdrank. Na de finish is er in de finishzone water, sportdrank en 
fruit voor de finishende deelnemers.  
 
Afstand Locatie Voorziening 
5 km 2,2 km Water, EHBO 
10 km 3,3 km Water, EHBO 
 6,5 km Water, Fruit, WC 
½ marathon 4.4 km Water, EHBO 
 7,6 km Water, Fruit, WC 
 11,2 km Water, Sportdrank, Sponzen 
 14,4 km Water, EHBO 
 17,6 km Water, Fruit, WC 

 
Corona-maatregelen 
Lees op onze site met welke geldende coronamaatregelen jij als deelnemer rekening mee moet 
houden voor, tijdens en na de Obvion RUN.  
https://www.limburgsmooiste.nl/2021/nieuws/coronamaatregelen-tijdens-de-obvion-run/. Vanwege 
de laatste geldende corona-maatregelen is er dit jaar na afloop helaas geen finish-festijn. Uiteraard is 
er wel beperkte mate van gezelligheid. 

https://results.sporthive.com/events/6814151372441068544
http://www.obvionrun.nl/
https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-5-km/
https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-10-km/
https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-1-2-marathon/
https://www.limburgsmooiste.nl/2021/nieuws/coronamaatregelen-tijdens-de-obvion-run/


Bewaakte tassen garderobe 
In de Kubus op de Promenade 53, tegenover de Stadstuin, is een bewaakte tassengarderobe. Maak 
hier gebruik van en laat je tas niet onbewaakt op het terrein liggen. We adviseren je om waardevolle 
spullen thuis te laten en alleen het noodzakelijke mee te nemen.  

Parkeren 
Zie onze site voor handige parkeerlocaties rondom de start en finishzone: 
https://www.limburgsmooiste.nl/obvionrun/parkeren/  

https://www.limburgsmooiste.nl/obvionrun/parkeren/
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