TKP Tocht van Groningen Courant
Praktische informatie
Het finishdorp bevind zich op de
Grote Markt, hartje centrum van
de stad Groningen!

Plattegrond Finishhdorp Grote Markt
Voor een grotere versie:
www.tochtvangroningen.nl

Daginschrijving is mogelijk.
Parkeren
Parkeren kan in de omgeving
langs de weg en in overdekte
garages. Voor locaties en tarieven
zie:
https://gemeente.groningen.nl/
waar-u-kunt-parkeren
Ophalen startbescheiden &
daginschrijving
De eerste mogelijkheid om de
startbescheiden op te halen (of
nog in te schrijven is tijdens het
Wielercafé: zaterdag 16 september vanaf 20:00 bij Spaak
Koffie & Koers.
Zondag vanaf 08:00 zijn de
inschrijvingsbalies in het
finishdorp geopend. Hier kunt u
met de toegestuurde
bevestigingsmail met barcode
terecht om uw startbescheiden op
te halen.
Startbescheiden bestaan uit:
Stuurbordje
Stempel- / routekaart
Polsbandje voor maaltijd

Dagprogramma
03:00				
08:00 				
08:30 - 09:30			
09:00 - 11:00 			
10:30 - 11:30 			
11:30 - 12:30 			
13:00				
16:30				
17:30				
18:00				

Start 330 km
opening finishdorp
start 150 km
start 110 km
start 75 km
start 35 km
start muziekprogramma
sluiting finish
einde muziekprogramma
sluiting finishdorp

Programma 330 kilometer
De 330 kilometer start eerder dan de andere afstanden:
om 03.00 uur vanaf Spaak Koffie & Koers
Oude Boteringestraat 66, Groningen
Let op!!!
Je start in het donker, zorg voor goede verlichting.
De route is niet gepijld, zorg voor een ingestelde gps.
Faciliteiten Finishdorp
Horeca - 08:00 – 18:00
’s Ochtends is er koffie, thee en fris te koop. ’s Middags vanaf 13:00
zijn er ook licht alcoholische dranken beschikbaar. Deelnemers
kunnen na afloop van het fietsen hun gratis maaltijd halen.
Fietsenstalling - 08:00 – 18:00
Gratis beschikbaar voor alle deelnemers.
Alle deelnemers wordt ten zeerste verzocht gebruik te maken van
de fietsenstalling om overlast te voorkomen en de doorstroming te
bevorderen!
Kledingverkoop - 08:00 – 18:00
Prachtige retroshirts zijn te koop voor €69,95. Hiervan gaat 10% van
de opbrengst naar het UMCG Kankerresearchfonds.
Kleedkamers & Garderobe - 08:00 – 18:00
Gratis beschikbaar voor alle deelnemers.

Kinderen - 13:00 – 18:00
Ravitailleringspunten
Voor kinderen zal een springkussen worden opgezet waar ze
05:45 – 07:30 (330)		
Bourtange
‘s middags lekker kunnen spelen.
07:30 – 10:45 (330/150)		
Delfzijl; Arie’s Bike Shop
08:30 – 12:30			
Finishdorp
10:00 – 12:30 (110)		
Menkemaborg
11:00 – 15:00 (330/150/110/75) Zoutkamp
12:15 – 14:15 (35)		
Buitenplaats Reitdiep
Op de ravitailleringspunten is technische ondersteuning
aanwezig. Uiteraard staat er water, sportdrank en voedsel klaar.
Mocht u nog zin hebben in wat meer of wat extra’s, staan de
omliggende horecagelegenheden altijd voor u klaar.
Media
Er zullen foto’s worden gemaakt bij de finish en er zal een
fotograaf op de route aanwezig zijn.

Wielercafé
Om het weekend compleet te
maken is er het wielercafé.
Laurens ten Dam vertelt mooie
koersverhalen. Er is een ‘petjeop-petje-af’ quiz en natuurlijk
heerlijke Groninger bieren, fris en Muziekprogramma
koffie.
De Single Guys! Vintage DJ’s, staan garant voor topgezelligheid!
Bezemwagen en technische ondersteuning
Tussen 08:30 en 16:30 is de technische dienst actief. Mocht u onverhoopt pech hebben met de fiets kunt u bellen met het noodnummer wat op de route- / stempelkaart
staat. Wellicht dat een kleine reparatie ter plekke plaats kan vinden. Zo niet wordt u met fiets en al terug vervoerd naar het finishdorp.
De route wordt nagereden door de bezemwagen, deze arriveert om 16:30 in het finishdorp. Hierna is er geen ondersteuning op de route meer mogelijk.

