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Algemene informatie: 
Bijgaand ontvangt u de informatie, voorwaarden en aanwijzingen voor deelname aan de 
jubileum editie van de Oliebollentocht.Met deelname aan de toertocht op 28 mei as. 
verklaart u kennis te hebben genomen van deze informatie en de voorwaarden en regels in 
acht te zullen nemen. 

Startlocatie 
GRESWAREN  (voormalige kleiwaren fabriek - tegenwoordig school)

Keulseweg 36, 5953 HL Reuver


Catering startlocatie 
De Gresbuus	 (in de school gelegen horeca gelegenheid)

Keulseweg 36, 5953 HL Reuver

De locatie is volledig rolstoelvriendelijk. Een rolstoel toilet is aanwezig.


Pauze locatie

De Gitstappermolen

Gitstappermolenweg 1, 6063 NT Vlodrop

De locatie is rolstoelvriendelijk. Een rolstoel toilet is aanwezig.


Route

Deel 1 | Van Reuver naar Vlodrop/Etsberg | ca. 43 km

	 | Kort foto moment in Natuurpark Brachterwald

Deel 2 | Van Vlodrop/Etsberg terug naar Reuver | ca. 27 km


Een GPX bestand van de route ontvangt u met deze info op het door u aangegeven mailadres.


Tijden 
Vanaf 09:00 uur | Verzamelen en inchecken Reuver. U heeft uw startnummer nodig.

10:00 uur | Officieel welkomstwoord en tour aanwijzingen

10:30 uur | Start alle kleurgroepen

16:00 uur | Bijeenkomst in ‘de Gresbuus’, uitreiking herinneringen
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Voorwaarden voor deelname: 

Eigen risico - aansprakelijkheid 
Deelname aan de toertocht is geheel voor eigen risico. De organisatie (grensrijder.com en NVHPV) 
kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade(s) en/of letsel.


Covid-19

Indien u positief bent getest op Covid-19 en de incubatietermijn van vijf dagen is nog niet 
verstreken, dan draagt u buiten uw fiets steeds een mondmasker of (beter) komt u niet.


Op plekken waar het druk is (inchecken / buffetten) houdt u steeds voldoende afstand tot uw 
voorganger.


Foto-film 
Met deelname aan de tocht , verklaart u geen bezwaar te hebben tegen het maken van foto en 
video-opnamen voor/tijdens en na de tourtocht waarop u zichtbaar bent.


Verkeersregels

Alle reguliere verkeersregels zijn ook tijdens de toertocht van kracht. U houdt zich aan deze 
regels. Indien aanwezig wordt op fietspaden gereden tenzij ‘de organisatie’ om veiligheidsredenen 
op de weg blijft rijden. 

Laat voldoende ruimte voor auto’s die willen passeren.


Aanwijzingen van (onze) verkeersregelaars moeten stipt worden opgevolgd.


Badge

Indien gevraagd moet u aan de organisatie en/of horeca medewerkers op start/finish en 
pauzeplaats uw startbewijs kunnen tonen. Gelieve die om uw nek te dragen. Op vertoon van uw 
badge ontvangt u het door velomobil.net gesponsorde jubileumshirt.
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Algemene aanwijzingen: 

Groepsindeling - snelheid

	 Indien u liever in een andere snelheidsgroep wilt rijden dan waarvoor u zich heeft 	
	 opgegeven, dan is dat mogelijk. Sluit gewoon aan bij de groep van uw keuze.


	 	 Alle kleurgroepen starten tegelijk om 10:30 uur in Reuver. We fietsen gezamenlijk 	
	 	 naar het ‘fotopunt’ bij de uitkijktoren in het Brachterwald. Vanaf dat punt rijden de 	
	 	 kleurgroepen apart. Eerst Oranje - dan 5 minuten later Geel en weer 5 minuten 	 	
	 	 later Groen.




	Parkeren  Auto - Fiets 
Bij de school is een parkeerplaats aanwezig. Parkeer hier uw auto in de vakken. 
Mocht u met een aanhanger komen, parkeert u dan in de wijk.

Voor uw fiets is een aparte parkeerplaats aanwezig nabij de ingang van de school. 	
	Parkeer zoveel mogelijk in het vak van uw snelheid - kleur. 


Diefstal 
	 Er is continu toezicht op de aanwezige auto’s en geparkeerde fietsen. Laat 	 	
	 er desondanks geen waardevolle dingen in liggen.


Pechhulp 
Tijdens de OBT toertocht is Etienne Stienen van EM Velomobiel aanwezig om evt. 
noodreparaties uit te voeren. Hij kan helaas echter niet de hele route met de auto 
volgen. De ‘pechservice’ start bij de uitgang van ’t Brachterwald (Bosstraat).


Helling 
In de route is een ‘stevige helling’ aanwezig. Het is belangrijk dat u hier 
terugschakelt naar een kleine versnelling omdat u anders waarschijnlijk niet 
fietsend boven komt. Mocht u stilvallen blijft u dan rechts van de weg om anderen 
niet te hinderen.
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Snelheid Meinweg 
Tijdens de afdaling op de Meinweg, kunt u hoge snelheden halen. Houd uw 
eigen en andermans veiligheid in acht! Houd ook rekening met eventuele 
autoverkeer en overstekende wandelaars en/of wild.




Verzamelen 
U maakt zelf (op eigen snelheid) de afdaling op de Meinweg. Houd u er bij de 
spoorovergang rekening mee dat er verkeer van de parkeerplaats (links) kan 
komen. Blijf gewoon op de weg rijden.

Onderaan de Meinweg verzamelen we. Dit om als groep de drukken rijksweg 
over te kunnen steken. Dit met begeleiding van verkeersregelaars.





Paaltjes 
Helaas kunnen we de route niet vrij maken van paaltjes. Ben hier dus op 
bedacht. De paaltjes staan overal wel zover uit elkaar dat er een velomobiel 
door kan (geen duo-Quest).





Toegang natuurgebied ‘Brachterwald’ 
Het geheel ‘Naturschutzgebiet Brachterwald’ waar we mogen fietsen is 
omheind. In het gebiedszijn vele reeën aanwezig. Er mag alleen via de 
uitgezette route worden gereden (GPX).

Om toegang te krijgen moeten we door poortjes. Rijd hier stapvoets 
doorheen vanwege veiligheid. Matig uw snelheid bij het aanrijden 
naar de poortjes om kop-staart botsingen te voorkomen.


LET OP!! Bij het fotopunt bij de uitkijktoren steken op vier plekken ijzeren pinnen omhoog. 
Wij markeren die met o.a. pionnen. 
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SLECHT WEGDEK. Bij de uitgang van het natuurgebied is helaas sprake van een slecht 
wegdek, pas uw snelheid hierop aan en vermijd de gaten in de weg. Het gaat sterk naar 
beneden hier. 

Afspraken horeca Gresbuus 

Koffie - Thee refill 
De eerste kop koffie/thee (en stuk vlaai of appelgebak) ontvangt u bij 
binnenkomst op vertoon van uw badge.

Wilt u nog een tweede kop, dan kan dat in dezelfde kop tegen een eigen 
bijdrage van  € 1,50 per refill.




Soep 
Bij terugkomst in de Gresbuus, staat er een lekkere kop (vegetarische) 
soep voor u klaar. U kunt kiezen uit champignon en aspergesoep* (1 kop 
per persoon).  *aspergesoep onder voorbehoud





Oliebollen

Ja hoor… ze zijn er!


De traditionele oliebollen zullen ook op 28 mei niet ontbreken. Per 
deelnemers is er gerekend op één bol.




	 	 

	 Consumpties 

U krijgt twee consumptiepenningen per persoon te gebruiken in ‘de 	 	
	 Gresbuus’. Frisdrank en bier kosten 1 penning per stuk. Wijn kost 2 	 	
	 penningen per glas.
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	 	 	 Extra penningen kunt aanschaffen à € 2,30 / stuk. 

Afspraken horeca Gitstappermolen 

Pauze menu 
	 Bij ‘de Gitstappermolen’ staat is een deel van het terrein voor 
	 ons gereserveerd (dit vanwege drukte Hemelvaart). U dient 	
	 uw fiets te parkeren op de aangegeven plekken. De toiletten 	
	 van de speeltuin zijn voor ons beschikbaar.


	 Bij de molen kunt u overdekt zitten of buiten. Er staat een 
buffet opgesteld met broodjes (warme) snacks e.d. Ook is er volop variatie voor de vegetarische 
deelnemers. Bij beide gerechten wordt één consumptie (koffie/thee/fris) geserveerd. Dit tegen 
inlevering van de lunchbon die in uw envelop zit.


Wilt u meer consumpties nuttigen, dan is dat voor eigen rekening. 

Route 

All Trails 
Uiteraard ontvangt u ook het GPX- bestand bij deze mail.  Maar u kunt ook al even naar de route 
kijken op ons All Trails account. Dit kan via deze link:


https://www.alltrails.com/explore/map/karte-24-april-2022-16-56-uhr-f6a673f
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01 
Starting point 
De Greswaren 

Reuver 

Start 10:30 am

02 
Fotomoment Uitkĳktoren 

PAS OP! 
Ijzeren pinnen op vier 

plekken 

Rĳd stapvoets door de 
poorten 

Slecht wegdek bĳ uitgang 
Bosstraat

03 
PAS OP! 

Steile Helling 10% 

Schakel naar de kleinste 
versnelling 

Blĳf rechts wanneer je 
stilvalt. 

04 

Stop onder aan  de Meinweg 
en verzamel hier om samen 

met verkeersbegeleiding 
over te steken


