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Deelnemersinfo Mei 2022

Bijna is het zover. We verheugen ons er zeer op om jullie aan de start te mogen begroeten van de
Marathon Via Belgica 2022. In deze brief staat de belangrijkste informatie nog eens beknopt op
een rijtje gezet. Alle informatie is uiteraard op onze website te vinden:

www.marathonviabelgica.nl

2e wisselpunt QUATTRO teams / wisselpunt DUO teams (Halve marathon): Parkeerplaats
Valkenburgerweg (lokatie parkeerplaats) | Gratis parkeren / 5 minuten lopen naar wisselzone.

P

Kleedruimtes en tasafgifte in Maastricht open
Vertrek van de bussen vanaf Maastricht naar de start
Aankomst van de bussen in Rimburg
Inleveren dropbag in Rimburg
Start Marathon Via Belgica alle deelnemers
Verwachte finish eerste marathonloper
Prijsuitreiking
Finish laatste loper, sluiting parcours

LOCATIES EN BEREIKBAARHEID

Finishlocatie:

Openbaar vervoer:

1

‘finishende’
DUO/QUATTRO
loper

Verzorgingspost

Valkenburgweg / Barrier

Estafette lopers houden RECHTS
aan bij de verzorgingspost om Solo
lopers niet te hinderen. Voor en na
de wissel is voldoende mogelijkheid
om van de verzorgingspost gebruik
te maken.
Marathon (Solo) lopers houden
LINKS aan.

3e wisselpunt QUATTRO teams: Parkeerplaats Berghotel Vue (Wolfsdriesweg 7, 6325 PM Berg
en Terblijt) | Gratis parkeren / 1 minuut lopen naar wisselzone.

PROGRAMMA

Vertrekpunt bussen:
Startlocatie:

‘nieuwe’
DUO/QUATTRO
loper

Fietspad

Programma en Bereikbaarheid
7:45
8:00 - 8:30
8:45 - 9:15
9:00 - 09:50
10:00
12:30
14.00
16:00

Wisselpunt:
Links: Solo lopers
Rechts: Duo en Quattro lopers

Kort Parkeren
Estafette Teams

NS Spoorviaduct

AvÉ loopvrienden!

Kesselskade ter hoogte van rederij Stiphout in Maastricht
Brugstraat 1, Rimburg ( Landgraaf)
Dicht bij de start in Rimburg is beperkte (gratis) parkeergelegenheid.
Dit is bij de Lidl (Grenzweg 3, Übach-Palenberg) op 1km van de
start.
Servaasbrug / Kesselskade Maastricht
Rondom de finish zijn verschillende betaalde parkeergarages
beschikbaar. Q-Park De Griend of Q-Park Frontenpark. Beide op
maximaal 1 km van de finish. Of parkeer gratis bij P&R Maastricht
Noord en neem het OV naar Maastricht centrum.
Wij raden je aan met het openbaar vervoer naar Maastricht te
komen. Speciaal voor de Marathon Via Belgica heeft ARRIVA een
actie om met 20% korting gedurende het hele marathon weekend
te reizen. De korting is geldig op de regionale bussen en treinen van
ARRIVA. Kijk op onze website om je ticket te boeken.

Kort Parkeren
Estafette Teams

P

‘finishende’
QUATTRO
loper

Quattro lopers houden LINKS aan bij
de verzorgingspost om Duo en Solo
lopers niet te hinderen. Voor en na
de wissel is voldoende mogelijkheid
om van de verzorgingspost gebruik
te maken.

Wisselpunt:
Rechts: Solo en Duo lopers
Links: Quattro lopers

Verzorgingspost

Wolfsdriesweg

‘nieuwe’
QUATTRO
loper

Marathon (Solo) lopers en DUO
lopers houden RECHTS aan.

Klik op de website op “Route” voor overige details en navigeer mogelijkheden. Tip: tijdens
de marathon kun je met je telefoon direct naar het volgende wisselpunt navigeren door op de
routekaart op het wisselpunt te klikken. Zo hoef je niet lang te zoeken.

SAMEN FINISHEN!
Uiteraard mag je met je team gezamenlijk over de finish lopen en je medailles in ontvangt
nemen. Wacht daarom op de Servaasbrug 200 meter voor de finish je teammaat op (kun je vanaf
daar goed zien aankomen) en loop samen naar die glorieuze finish! Geef andere lopers ook de
ruimte om te finishen.
Officiële finishtijden en doorkomsttijden zijn na de finish te vinden op:

www.marathonviabelgica.nl
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INFO VOOR ESTAFETTELOPERS

Wedstrijd informatie

STARTNUMMER

STARTNUMMER

Per team ontvang je één startnummer + een startnummerband. Bevestig het startnummer aan
de startnummerband. Deze band is tevens het estafettestokje om aan je teamgenoot door te
geven bij het wisselpunt.

Het startnummer is voorzien van een chip van SQM time om straks je tijd te meten en dient
zichtbaar op de borst te worden gedragen. Vouw het startnummer niet, anders kan de chip
beschadigd raken.

WISSELEN

Estafette teams krijgen een startnummer voorzien van een makkelijk los en vast te klikken
startnummerband. Op de wisselpunten dient die te worden doorgegeven aan de volgende loper.

Bij het wisselpunt wissel je met je estafetteteam van loper. Let op dat de QUATTRO-teams bij elk
wisselpunt wisselen en de DUO-teams alleen bij het tweede wisselpunt op 21.097km!
Hoe wissel je van loper?
1.

De ‘nieuwe’ loper staat voor de mat te wachten op zijn teamgenoot.

2.

Samen lopen de ‘nieuwe’ loper en de ‘finishende’ loper over de mat heen.

3.

De ‘finishende’ loper geeft de startnummerband (met startnummer) over aan de ‘nieuwe’
loper.

4.

De ‘nieuwe’ loper begint aan zijn etappe.

5.

De ‘finishende’ loper is klaar met zijn etappe en kan gebruik maken van de uitgebreide
verzoringspost.

Wisselpunten en parkeren
1e wisselpunt QUATTRO teams: Snowworld Landgraaf (Witte wereld 1, 6372 VG, Landgraaf)
| 1e 90 minuten gratis parkeren / 1 minuut lopen naar wisselzone.

P

Kort Parkeren Estafette Teams

‘nieuwe’
QUATTRO
loper
Wandel-/fietspad

Oude spoorweg

Verzorgingspost

‘finishende’
QUATTRO
loper

Wisselpunt:
Links: QUATTRO lopers
Rechts: Duo en Solo lopers
Snowworld Landgraaf

Quattro lopers houden LINKS aan bij
de verzorgingspost om Duo en Solo
lopers niet te hinderen. Voor en na
de wissel is voldoende mogelijkheid
om van de verzorgingspost gebruik
te maken.
Marathon (Solo) lopers en DUO
lopers houden RECHTS aan.

VERKEERSREGELS
De Marathon Via Belgica is een wedstrijd over de openbare weg. Tenzij anders aangegeven
gelden daar ten alle tijden normale verkeersregels en loop je aan de rechterkant van de weg.
Bij verkeerskruisingen staan overal verkeersregelaars. Hoewel ze er staan om te zorgen dat jij
onbezorgt kunt doorlopen dien je altijd de instructies van verkeersregelaars op te volgen.

TASSENAFGIFTE/ DROPBAG
Bij de finish is kleedruimte en tasafgifte voor grote bagage aanwezig.
Tevens ontvangt iedere loper een dropbag. In je dropbag kun je enkele items zoals een overbroek,
een jasje en een bidon doen om mee te nemen naar de start. Aan je startnummer zit een dropbag
label. Bevestig die aan je dropbag. Je kunt je dropbag in Rimburg vlak voor de start inleveren.
Wij zorgen ervoor dat je dropbag in Maastricht komt. Na de wedstrijd kun je je dropbag bij de
tasfagifte tent ophalen samen met eventueel je grote bagagetas.

KLEEDGELEGENHEID/ DOUCHES
Bij de start is beperkte kleedruimte (tent) voorzien bij het verzamelterrein. Kom je van ver en wil
je je voor de race omkleden maak dan zoveel mogelijk gebruik van de kleedruimtes bij de finish.
Die gaan al om 7:45 open zodat je genoeg tijd hebt voor de bussen naar de start vertrekken.
Bij de finish in Maastricht is gelegenheid tot omkleden zowel voor als na de wedstrijd. Helaas
zijn geen douches beschikbaar.

Noodgevallen
In geval van nood bel je het op het startnummer vermelde noodnummer. Indien geen medische
spoed bel je het telefoonnummer van de organisatie (alleen beschikbaar tijdens de wedstrijd).
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VERZORGINGSPOSTEN

Parcours informatie
PARCOURS
Rimburg
Landgraaf
Voerendaal

Heerlen

Valkenburg

Op de volgende plekken zijn verzorgingsposten ingericht. Bij alle verzorgingsposten zijn water,
BORN Iso-Pro (isotone sportdrank) en Coca-Cola beschikbaar. Tevens is bij de wisselpunten
extra verzorging zoals fruit (bananen en sinasappels), koek, winegums, rozijnen en zoutjes
beschikbaar zoals je wellicht gewend op onze trailruns. Ook vind je op elk wisselpunt een toilet
voor de hoge nood.
Locatie

Post

0.0 km

Start

4.2 km

Waterpost

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola

-

9.9 km

Wisselpunt Quattro

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola,
fruit (bananen en sinasappels), koek,
winegums, rozijnen en zoutjes

✓

14.6 km

Waterpost

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola

-

17.2 km

Waterpost

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola

-

21.097 km

Wisselpunt Duo/Quattro

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola,
fruit (bananen en sinasappels), koek,
winegums, rozijnen en zoutjes

✓

25.0 km

Waterpost

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola

-

28.6 km

Waterpost

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola

-

31.3 km

Wisselpunt Quattro

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola,
fruit (bananen en sinasappels), koek,
winegums, rozijnen en zoutjes

✓

33.0 km

Waterpost

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola

-

37.8 km

Waterpost

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola

-

42.195 km

Finish

Water, BORN, Iso-Pro, Coca-cola,
fruit (bananen en sinasappels), koek,
winegums, rozijnen en zoutjes

✓

Maastricht

De Marathon Via Belgica loopt over een door de Atletiekunie opgemeten en gecertificeerd
parcours van exact 42,195 km. De wedstrijd loopt over openbare wegen en is waar mogelijk
verkeersvrij.

Op alle kruisingen / afslagen staan
verkeersregelaars of andere maatregelen
zoals pionnen en dranghekken om de route
duidelijk te maken. Daarnaast is de hele
route speciaal gemarkeerd met grote gele
pijlen op een oranje bord voorzien van ons
logo.

Voor een gedetailleerde kaart van onze route verwijzen we je naar onze website. Kijk onder
‘route’ voor een interactieve kaart van de route.
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Verzoring

Toilet
✓

Bij warm weer zullen we vanaf de laatste wisselpost extra waterposten inrichten en zijn bij alle
waterposten natte sponzen beschikbaar ter verkoeling.
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