TKP Tocht van Groningen Courant
Praktische informatie
Het finishdorp bevind zich op de
Vismarkt, hartje centrum van de
stad Groningen!
Neem contant geld mee, consumpties worden contant afgerekend. Er is een ABN-Amro pin aan
de Noordzijde van de Vismarkt.
Dit jaar is er live commentaar
door Gijs Nillessen.
Parkeren
Parkeren in het centrum is niet
meer gratis op zondag.
Gratis parkeren kan op het
parkeerterrein van hoofdsponsor
TKP: Europaweg 27, Groningen.
De parkeerplaats bevind zich ca.
1,5 kilometer van het Finishdorp
en de route vanaf de parkeerplaats naar het finishdorp is
aangegeven. Er zijn hier ca. 150
plekken beschikbaar.
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Dagprogramma
08:00 				
opening finishdorp
08:30 – 09:30			
start 150 km
09:00 – 11:00 			
start 110 km
10:30 – 11:30 			
start 75 km
13:00				
start muziekprogramma
16:30				
sluiting finish
17:30				
einde muziekprogramma
18:00				
sluiting finishdorp
Ravitailleringspunten
08:30 – 11:30			
Finishdorp
09:30 – 14:00 (110/150km) Zoutkamp; De Boeter
11:00 – 15:00 (alle afstanden) Winsum; Cafe J&A
12:00 – 15:30 (150km)
Steendam; De Otter

Inschrijven
Vanaf 08:00 zijn de inschrijvingsbalies geopend. Hier kunt u met de
toegestuurde bevestigingsmail met barcode terecht om uw startbescheiden op te halen. Dit bevat:
Stuurbordje
Stempel- / routekaart
Eetmunt
Polsbandje
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 krijgen een munt om na afloop van het fietsen eten
te kunnen halen. Alle overige consumpties kunnen alleen contant
afgerekend worden.
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!
Kleedkamers & Garderobe - 08:00 – 18:00
Gratis beschikbaar voor alle deelnemers.

Kinderen - 13:00 – 18:00
Betaald parkeren is mogelijk
SKSG verzorgt een plek waar luiers verschoond kunnen worden en
vlakbij het finishdorp in de parwaar kinderen lekker kunnen spelen.
keergarage Interparking Centrum,
Pelsterstraat 15, Groningen.
De ravitailleringspunten zijn door de organisatie voorzien van
gratis water, sportdrank, bananen, krentenbollen en repen. De
t
en route ravitailleringspunten worden door de horecagelegenk
ar
heden aldaar voorzien van extra drink- en eetmogelijkheden.
Vism
Fotograaf – Funfolio
Jelmer ten Hoeve zal gedurende de dag weer
de prachtigste plaatjes schieten. Die zullen wij
publiceren op de website. Mocht u foto’s willen
nabestellen kunt u terecht op:
www.funfolio.nl
P
TK muziekprogramma
DJ Sebastien + surprise act!
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.

