Deelnemersinformatie
Toerversie Amstel Gold Race

Programma
Vrijdag 19 april 2019: 12.00 - 21.00 uur
Gelegenheid om startbescheiden af te halen bij de Amstel Gold Race Xperience. De startbescheiden bestaan uit stuurbord met
registratiechip, tyraps, polsbandje, en rugnummer. Verder zijn er diverse sponsorstands met mooie producten voor de wielerliefhebber.
Zaterdag 20 april 2019: 06.00 - 10.30 uur
Gelegenheid om startbescheiden af te halen bij de Amstel Gold Race Xperience. De startbescheiden bestaan uit stuurbord met
registratiechip, tyraps, polsbandje, en rugnummer. Verder zijn er diverse sponsorstands met mooie producten voor de wielerliefhebber.
Starttijden
06.30 – 09.00 uur: Start 240 km toertocht (oranje pijlen)
06.30 – 09.00 uur: Start 200 km toertocht (roze pijlen)
07.00 – 11.00 uur: Start 150 km toertocht (rode pijlen)
07.00 – 11.00 uur: Start 125 km toertocht (gele pijlen)
07.00 – 11.00 uur: Start 100 km toertocht (blauwe pijlen)
08.00 – 11.00 uur: Start 65 km toertocht (zwarte pijlen)

Route naar de start
Startadres
Amstel Gold Race Xperience, Plenkertstraat 50, Valkenburg aan de Geul. Zie ook kaartjes.
Vanuit EINDHOVEN - ANTWERPEN - BRUSSEL
• A2 tot klaverblad Kerensheide/Geleen
• A76 tot voorbij afrit Nuth
• N281 richting Voerendaal/Heerlen
• Afslag naar A79 richting Valkenburg/Maastricht
• Afslag 4 Hulsberg/Valkenburg
• Onder aan afslag rechts richting Valkenburg
• Volg borden naar P-plaats en ”Toerversie Amstel Gold Race”
Vanuit MAASTRICHT
• Vanaf kruispunt A2/Stadion de Geusselt richting Valkenburg/Cauberg
• Bij verkeerslichten weg vervolgen naar Terblijterweg/N590
• Volg borden naar P-plaats en Toerversie Amstel Gold Race

Parkeren in Valkenburg
P

1. Parkeren Sibbe
Kenkersweg te Sibbe, volg borden P Sibbe
Start

2. Parkeren bedrijventeams
Meesweg te Berg en Terblijt, volg borden P bedrijventeams
Voor bedrijventeams is er een aparte parkeerplaats
gereserveerd. Op voorhand heeft de teamcaptain hiervoor per
twee deelnemers één parkeerkaart ontvangen. Voor parkeren
volg de borden en de aanwijzingen van de aanwezige
medewerkers van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Op de parkeerplaatsen P Sibbe geldt een dagtarief van € 5,-.

Amstel Gold Race
Xperience

Cauberg

Finishdorp

Finish

P
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Route naar parkeerplaatsen Valkenburg
Route van finish naar parkeerplaatsen
Verboden af te rijden: de Cauberg
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Route naar parkeerplaatsen Valkenburg
Route van finish naar parkeerplaatsen
Verboden af te rijden: de Cauberg

Start
Route deelnemers ophalen startbewijs
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Route deelnemers in bezit van
stuurbordje en polsbandje
12.00 uur: Opening finishdorp met DJ, uitdelen van herinneringen en foto met de rondemissen
19.00 uur: Sluiting finish
Startlocatie
Amstel Gold Race Xperience, Plenkertstraat 50, Valkenburg aan de Geul
• Afhalen startbescheiden, waaronder stuurbordje met registratiechip, tyraps, polsbandje en rugnummer
• Sportvoeding en -drank
• Horecavoorziening
• Sponsorstands

MEDISCHE / TECHNISCHE HULP? +31 (0)43 204 1159

Houd rekening met elkaar
Zaterdag 20 april 2019 | 18e Toerversie Amstel Gold Race
Om de 18e editie van de Toerversie Amstel Gold Race tot een succes te maken vragen we ook jouw medewerking:
• Je bent gewone verkeersdeelnemer, je neemt geen uitzonderingspositie in;
• Houd je aan de geldende verkeersregels;
• Fiets niet met meer dan twee deelnemers naast elkaar;
•	Op bepaalde punten moet je stoppen bij aankomend verkeer, bijvoorbeeld bij het opgaan van een rotonde;
• Neem geen voorrang waar je ook geen voorrang hebt;
• Houd rekening met overige weggebruikers, natuur en milieu;
• Heb respect voor de omwonenden langs de route(s);
•	Gooi geen afval (ook geen bananenschillen) op straat of in de natuur, gebruik de daarvoor bestemde afvalbakken op de verzorgingsposten;
• Niet wildplassen! De organisatie heeft toiletten voorzien op alle verzorgingsposten.
• Fiets niet door rood, voor die paar seconden tijdwinst ga je je leven toch niet riskeren?
Fiets jij al vriendelijk? De Amstel Gold Race steunt het initiatief “Ik fiets vriendelijk”. Jij ook? Check: www.ikfietsvriendelijk.nl en rij vanaf morgen met twee groene
ventieldopjes. Hét symbool voor de vriendelijke fietser. Om het voortbestaan van de Toerversie Amstel Gold Race voor de toekomst te garanderen vragen we om
alle gedragsregels in acht te nemen. De organisatie en de politie zullen toezien op het respecteren van de gedragsregels in het verkeer, natuur en het milieu.
Overtredingen zullen bestraft worden door de organisatie en de politie, desgevraagd verstrekt de organisatie in deze gevallen persoonlijke gegevens aan de politie.

Op de route
Op de zes verschillende routes kom je als deelnemer de volgende faciliteiten tegen
•	Verzorgingsposten met reparatieservice, medische ondersteuning, toiletten, fruit, sportvoeding en -drank.
Het polsbandje geeft toegang tot de diverse verzorgingsposten;
•	De medische verzorging tijdens de Toerversie Amstel Gold Race wordt verzorgd door Stichting Sportdokters.
Indien je medische zorg nodig hebt tijdens de toertocht kun je je melden bij het alarmnummer 043-2041159.
Je helpt het medisch personeel door je gegevens op de achterzijde van het rugnummer in te vullen;
•	Technische ondersteuning door herkenbare motorrijders van Stichting Motard Stein en mecaniciens van Shimano op de
routes en verzorgingsposten. Op de routebeschrijving staan tevens rijwielreparatiebedrijven aangegeven;
•	Namens de organisatie zijn er ook Stichting Motards Stein op de routes aanwezig om je van dienst te kunnen zijn.
Aanwijzingen van de motards moeten worden opgevolgd;
•	Filmopnames vinden plaats bij diverse plekken op het parcours. Bevestig het stuurbord inclusief chip volgens de instructies voor
optimale beeldopname;
• Tijdens de Toerversie Amstel Gold Race zullen er door fotografen van Sportograf foto’s worden genomen van jouw rit;
• Na afloop kun je de filmbeelden en foto’s terug kijken op jouw persoonlijke pagina via www.amstelgoldrace.nl;
•	Jij, maar ook familie en vrienden worden op de hoogte gehouden middels Facebook berichten en de nieuwe Amstel Gold Race App
die in samenwerking met MySports is ontwikkeld.

Finishlocatie
Rijksweg 148 te Berg en Terblijt, gemeente Valkenburg aan de Geul
• Amstel finishdorp;
• Finishambiance van de WorldTour wedstrijd Amstel Gold Race;
• Diverse horecavoorzieningen;
• Inleveren van polsbandje voor borg of Isostar pakket;
• Ontvangst van herinnering;
• Na afloop van de Toerversie kun je in het finishdorp op de foto gaan met de rondemissen;
• In de tent aan de finish staan masseurs ter beschikking die zorg zullen dragen voor een ontspannende massage.

Participants information
Tourversion Amstel Gold Race

Program
Friday the 19th of April 2019 12.00 - 21.00h
Opportunity to get your starting belongings at the Amstel Gold Race Xperience. This starting belongings contains your Handlebar plate
board included registration chip, tyraps, wristband en backnumber.
Saturday the 20th of April 2019: 06.00 - 10.30h
Opportunity to get your starting belongings at the Amstel Gold Race Xperience. This starting belongings contains your Handlebar plate
board included registration chip, tyraps, wristband en backnumber.
Start times
06.30h – 09.00h: Start 240 km tour (orange arrows)
06.30h – 09.00h: Start 200 km tour (pink arrows)
07.00h – 11.00h: Start 150 km tour (red arrows)
07.00h – 11.00h: Start 125 km tour (yellow arrows)
07.00h – 11.00h: Start 100 km tour (blue arrows)
08.00h – 11.00h: Start 65 km tour (black arrows)

Route to the Start
Start address:
Amstel Gold Race Xperience, Plenkertstraat 50, Valkenburg aan de Geul.
From EINDHOVEN - ANTWERPEN - BRUSSEL:
• A2 till crucial point Kerensheide/Geleen
• A76 till after the exit Nuth
• N281 direction Voerendaal/Heerlen
• Exit to A79 direction Valkenburg/Maastricht
• Exit 4 Hulsberg/Valkenburg
• At the end of the exit to the right, direction Valkenburg
• Follow the signs to Parking-place and ”Toerversie Amstel Gold Race”
From MAASTRICHT:
• From crossing A2/Stadium ‘de Geusselt’ direction Valkenburg/Cauberg
• At the traffic lights follow the road to Terblijterweg/N590
• Follow the signs to the Parking-place and ”Toerversie Amstel Gold Race”

Parking in Valkenburg
P

1. Parking Sibbe
Kenkersweg in Sibbe, Follow the signs ‘P Sibbe’
2. Parking business team
Follow the signs ‘P bedrijventeams’
(Meesweg in Berg en Terblijt) For the business teams there is a
separate parking place reserved.

Start

Amstel Gold Race
Xperience

Cauberg

Finishdorp

Finish

For a parking place follow the signs and the instructions of the
present employees of the municipality Valkenburg aan de Geul.
At the parking places Sibbe there is a daily rate of € 5,-.
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Route naar parkeerplaatsen Valkenburg
Route van finish naar parkeerplaatsen
Verboden af te rijden: de Cauberg
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Route to parking Valkenburg
Route from finish to parking
Forbidden to descend: Cauberg

Start
Route participants to pick up starting belongings
Route participants which already
have their startingbelongings
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12.00h: O
 pening finishvillage with deejay, distribution of the souvenirs and opportunity to make a picture with
the misses of the Amstel Gold Race.
19.00h: Closing finish
Start location
Amstel Gold Race Xperience, Plenkertstraat 50, Valkenburg aan de Geul
• Opportunity to get your starting belongings at the Amstel Gold Race Xperience. The startingbelongings
contains your Handlebar plate board included registration chip, tyraps, wristband and backnumber
• Nutrition and sportdrinks
• Catering facilities
• Sponsorstands

MEDICAL / TECHNICAL HELP? CALL: +31 (0)43 204 1159

Mind each other
Saturday 20th of April 2019 | 17th edition Tourversion Amstel Gold Race
To make a success of the 18th edition of the Tourversion Amstel Gold Race we ask for your cooperation:
• You are a regular road user, you don’t have a unique position on the road.
• Follow all the traffic regulations.
• Don’t bike with more than two participants side to side.
• At certain points you must stop by oncoming traffic, when entering a roundabout for example
• Do not take predence where you don’t have a priority.
• Mind other road users, nature and environment.
• Have respect for the residents along the route(s)
• Littering (banana peels as well) is prohibited, use the garbage cans on the service posts.
• Don’t urinate in the open! The organisation has placed toilets on all service posts
• Do not bike at a red traffic light, you are not going to risk your life for a few seconds of time savings are you?
Do you bike friendly? The Amstel Gold Race supports the initiative “I bike friendly”. You too? Check: www.ikfietsvriendelijk.nl and bike from tomorrow
with two green valve caps. The symbol for the friendly cyclist. To maintain the Tourversion Amstel Gold Race, we ask you to respect all the rules. The
organization and the police will supervise to see if the traffic regulations, nature and environment are respected. If there are any violations, there will
be a punishment from the organization and police. When asked, the organization will provide personal data to the police in this case.

On the route
At the six different routes are the following facilities situated:
•	Service posts with reparation service, medical support, toilets, fruit, nutrition and sport drinks. The wristband gives access to the
different service points;
•	‘Stichting Sportdokters’ will take care of the medical care during the Tourversion of the Amstel Gold Race . When you need medical
care during the tour you need to call the emergency number 043-2041159. Filling out the backside of your backnumber will help the
staff to give you the right medical care;
• Technical support by recognizable motorcyclists of ‘foundation Motard Stein’ and mechanics from Shimano on the routes and at the service
posts. On the map are also the bicycle repair shops displayed who are located on a maximum of 1,5 kilometres from the route;
•	On behalf of the organization there are also motorcyclists from ‘foundation Motard Stein’ present on the route for you to be on serve.
Directions of the motorcyclists must be followed;
•	Filming takes place at different places on the route. Attach your handlebar plate board including the chip according to the instructions;
• Photographers from ‘Sportograf’ will take pictures of you during the Amstel Gold Race Tour;
• After the tour you can see the pictures and footage on your personal page at www.amstelgoldrace.nl;
•	You and your family and friends will keep up to date by Facebookmessages and the Amstel Gold Race App which is developed in
association with MySports;

Finish location
Rijksweg 148 in Berg en Terblijt, municipality Valkenburg aan de Geul
•
•
•
•
•
•
•

Amstel finish village;
Finish ambience of the World Tour race Amstel Gold Race;
Several catering facilities;
Hand in of the wristbands in exchange for your deposit or an Isostar package;
Distribution of the souvenirs;
At the finish village after the tour there is an opportunity to take a picture with the misses of the Amstel Gold Race;
In the tent at the finish line there are masseurs available for a relaxing massage.

