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VOORWOORD
ROB FRAMBACH, WEDSTRIJD DIRECTEUR

Eindelijk is het zo ver, het moment waar we met zijn allen ruim anderhalf jaar naar uit hebben gekeken: de 
derde editie van de Groene Loper Run Maastricht.

Tijdens de komende editie kunnen we voor het eerst genieten van de Maastricht Marathon! Het parcours 
van deze nieuwe afstand voert atleten over een groot deel van de Groene Loper, het gebied bovenop de 
Koning Willem-Alexandertunnel (A2-tunnel). Het gebied waar onze wedstrijd in 2018 begon tijdens het 
openingsweekend.

Graag willen we alle 2300 atleten die zijn ingeschreven op de verschillende afstanden bedanken voor het 
vertrouwen in het afgelopen anderhalf jaar. Zonder jullie was deze wedstrijd niet mogelijk geweest. Ook een 
woord van dank aan alle vrijwilligers, teamleden, partners en sponsoren die zich het afgelopen anderhalf jaar 
onuitputtelijk hebben ingezet voor en hebben bijgedragen aan de doorgang van deze wedstrijd.

We gaan er met zijn alleen een prachtige dag van maken!

Met sportieve groet,

Rob Frambach
Wedstrijddirecteur Groene Loper Run Maastricht
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TIJDLOOS MOOI WONEN 
AAN DE GROENE LOPER

wonenaandegroeneloper.nl

Brede, groene lanen met hoge bomen; het zijn al eeuwenlang geliefde plekken in grote 
steden. Midden in het stadse leven, maar toch omringd door groen en ruimte. De twee 
kilometer lange Groene Loper in Maastricht loopt over de nieuwe A2-tunnel en is van 
alle kanten goed bereikbaar.
 
Op de Groene Loper realiseert Ballast Nedam Development de komende jaren meer 
dan 1.000 woningen en appartementen. Een indrukwekkend nieuwbouwproject 
waarmee een nieuw stadsdeel voor Maastricht wordt gecreëerd.

De eerste woningen en appartementen aan de Groene Loper zijn inmiddels bewoond, 
ruim 300 woningen en appartementen zijn in aanbouw en het zuidelijk deel Le Sud is 
in verkoop. Wil jij ook Wonen aan de Groene Loper? Kijk voor het actuele aanbod op de 
website.



CORONA MAATREGELEN
SAMEN VERANTWOORD SPORTEN

Coronatoegangsbewijs
Per 25 september zijn door het kabinet versoepelingen aangekondigd, hetgeen voor deelnemers en 
toeschouwers het volgende betekent.

Deelnemers
Deelnemen aan een hardloopwedstrijd in de openlucht wordt gezien als sportbeoefening, die zonder COVID-19 
gerelateerde beperkende maatregelen mag plaatsvinden. Een coronatoegangsbewijs (CTB) hiervoor is dan ook 
niet nodig.

Toeschouwers
De Groene Loper Run wordt voor de toeschouwers langs het parcours gezien als doorstroomactiviteit, die 
zonder beperkingen mag plaatsvinden. Een coronatoegangsbewijs (CTB) is dan ook niet nodig.

Indien er aanvullende maatregelen gelden tijdens de Groene Loper Run, worden deelnemers hierover 
geïnformeerd per mail.
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09
00

START MAASTRICHT MARATHON & RABOBANK HALVE MARATHON
Circusterrein, Marathonweg Maastricht

07
00

REGISTRATIE GEOPEND
Circusterrein, Marathonweg Maastricht

10
10

EERSTE FINISHER RABOBANK HALVE MARATHON VERWACHT
Finishpodium

11
25

EERSTE FINISHER MAASTRICHT MARATHON VERWACHT
Finishpodium

12
30

EERSTE FINISHER ORTHOMOSA 5 KM VERWACHT
Finishpodium

13
00

EERSTE FINISHER PRO RUN FIT VERWACHT
Finishpodium

11
00

HULDIGING RABOBANK HALVE MARATHON
Finishpodium

11
40 CUT OFF TIJD RABOBANK HALVE MARATHON

12
30

HULDIGING MAASTRICHT MARATHON
Finishpodium

12
30

START PRO RUN FIT 10 KM
Circusterrein, Marathonweg Maastricht

11
45 CUT OFF TIJD EERSTE RONDE MAASTRICHT MARATHON

14
30 CUT OFF TIJD MAASTRICHT MARATHON

13
30

HULDIGING PRO RUN FIT 10 KM
Finishpodium

14
00 CUT OFF TIJD ORTHOMOSA 5 KM & PRO RUN FIT 10 KM

12
15

START ORTHOMOSA 5 KM
Circusterrein, Marathonweg Maastricht

13
00

HULDIGING ORTHOMOSA 5 KM
Finishpodium

ZONDAG 14 NOVEMBER
12
00

13
00

REGISTRATIE GEOPEND
Circusterrein, Marathonweg Maastricht

ZATERDAG 13 NOVEMBER
17
00

PROGRAMMA
ALLE TIJDEN EN LOCATIES OP EEN RIJTJE
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PARCOURSEN
ALLE BELANGRIJKE INFORMATIE

Evenemententerrein
De start en finish van de Groene Loper Run 2021 vinden plaats op het circusterrein van de Geusselt, gevestigd 
aan de Marathonweg 1 in Maastricht. Na de finish van de OrthoMosa 5 km, Pro Run Fit 10 km en Rabobank 
Halve Marathon krijgen gefinishte deelnemers een medaille.

Verzorgingsposten OrthoMosa 5K
– Groene Loper (na 2,5 km) (alleen water en energydrank)
– Finish

Verzorgingsposten Pro Run Fit 10 km
– Groene Loper (na 2,5 km) (alleen water en energydrank)
– Boekenderweg (na 6,7 km)
– Finish

Verzorgingsposten Rabobank Halve Marathon 
– Groene Loper (na 2,5 km) (alleen water en energydrank)
– Itteren, Op de Hoogmaas (na 10 km)
– Boekenderweg (na 17,5 km)
– Finish

Maastricht Marathon
Deelnemers aan de Maastricht Marathon leggen een parcours af van 42,2 km verdeeld over twee rondes. Langs 
het parcours zijn acht verzorgingsposten, waarvan de laatste zich bij de finish bevindt. De start en finish zijn 
gelegen op het evenemententerrein aan de Marathonweg. 

Na de finish van de Marathon krijgen gefinishte deelnemers een medaille én een t-shirt. 

Estafette Marathon
Een marathon voltooien is voor velen nog een stap te ver. Daarom biedt de Groene Loper Run een passende 
oplossing: een estafette marathon. Bij één van de verzorgingsposten  kunnen atleten wisselen; daar waar ze 
ook wat te drinken/eten kunnen pakken. Maar mocht je als team op een ander punt willen wisselen, dan is dit 
ook toegestaan. Belangrijk is dat het startnummer ten alle tijden wordt overgedragen aan het volgende teamlid! 
Gebeurt dit niet, verschijnt jullie team als niet gefinisht in de resultaten!

De Maastricht Marathon estafette start om 09.00 uur, tegelijk met de Maastricht Marathon én de Rabobank 
Halve Marathon. Elk teamstartbewijs bestaat uit minimaal twee, en maximaal drie deelnemers. Teamleden 
dienen op eigen gelegenheid op tijd naar de wisselpunten te komen.

Verzorgingsposten Maastricht Marathon: 
– Groene Loper (na 2,5 km) (alleen water en energydrank)
– Itteren, Op de Hoogmaas (na 10 km)
– Boekenderweg (na 17,5 km)
– 2e ronde marathon (na 21,1 km) 
– Groene Loper (na 23,6 km) (alleen water en energydrank)
– Itteren, Op de Hoogmaas (na 31,1 km)
– Boekenderweg (na 38,6 km)

Snel startvak Rabobank Halve Marathon en Maastricht Marathon
Om 9.00 uur is de start van de Maastricht Marathon én de Rabobank Halve Marathon. Er wordt een “snel” 
startvak ingericht voor deelnemers die een tijd sneller dan 3 uur (marathon) of 1,5 uur (halve marathon) willen 
lopen. Bij de registratie geef je aan dat je in het snelle startvak wilt starten en ontvang je na vertoon van een 
bewijs deze tijd of sneller gelopen te hebben een markering op je startnummer.

Het snelle startvak is te bereiken via de kant van de startboog. Atleten die hiervoor in aanmerking komen, 
kunnen tot 5 minuten vóór de start het startvak betreden. 
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Parcours OrthoMosa 5K
5 kilometer, 1 ronde

Versie: 04.12.2020 Design door EXTRA LEISUREwww.groeneloperrun.nl
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Parcours ProRunFit 10K
10 kilometer, 1 ronde
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Parcours Rabobank Halve Marathon
21,1 kilometer, 1 ronde
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Parcours Rabobank Halve Marathon
21,1 kilometer, 1 ronde

Versie: 04.12.2020 Design door EXTRA LEISUREwww.groeneloperrun.nl

Verzorgingspost

N

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

12

13
14

Praten over geld
Dat helpt jou & de mensen om je heen 

Doe 
je mee?
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Parcours Maastricht Marathon
42,2 kilometer, 2 ronden
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Parcours Maastricht Marathon
42,2 kilometer, 2 ronden
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Wij zijn er trots op dat wij met de ontwikkeling van onder andere de Gemeenteflat, Blok 8, De Börgemeister 

én de toekomstige ontwikkelingen deel uitmaken van de totstandkoming van een bruisend nieuw stadsdeel  

in Maastricht. Met veel plezier zijn wij dan ook betrokken bij de Groene Loper Run, waarbij de deelnemers  

door dit mooie gebied rennen. Wilt u ook wonen op deze prachtige en unieke plek? Bekijk via de website  

www.woonwensenwordenwaar.nl onze actuele projecten aan de Groene Loper.

 

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes!
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PRAKTISCHE INFORMATIE
OM GOED VOORBEREID TE STARTEN

Bereikbaarheid 
We raden iedereen aan, wanneer mogelijk, met de fiets te komen. Fietsen kunnen gestald worden op het 
evenemententerrein (Grasweide aan de Marathonweg in Maastricht).

Met de bus kun je het beste uitstappen bij bushalte Geusseltbad. Vanaf daar is het nog ongeveer 10 minuten 
lopen naar de start- en finishlocatie. Mocht je toch met de auto willen komen, dan kun je parkeren bij het MVV-
stadion (de Geusselt). Dit ligt op ongeveer 5 minuten lopen van de start. 

Adres parkeergelegenheid: Terblijterweg, 6225 XW Maastricht
Adres start/finish: Marathonweg 1, Maastricht 

Registratie & ophalen startnummers 
Neem je registratiebewijs én legitimatiebewijs mee naar de registratie. Je registratiebewijs heb je via de mail na 
je inschrijving ontvangen. Zonder dit bewijs kunnen we helaas geen startnummer meegeven. De bevestiging 
mag uitgeprint of op je mobiel getoond worden. In het tijdschema eerder in deze deelnemersgids staan de 
openingstijden van de registratiebalie vermeld. 

Let op; je startnummer is persoonsgebonden en wordt alleen op naam van startnummer afgegeven.  

Afhalen startbewijzen bij start/finish op zaterdag 13 of zondag 14 november
Marathonweg 1, Maastricht 

Daginschrijvingen 
Daginschrijvingen op de wedstrijddag zelf zijn niet mogelijk. Op donderdag 11 november sluiten de online 
inschrijvingen, waarna je op vrijdag 12 november jouw registratiebewijs mét startnummer per mail zult 
ontvangen.

Op zaterdag 13 november kun je tussen 13.00 en 17.00 uur ook nog inschrijven bij de registratie waar je 
ook je startnummer meteen kunt ophalen. Let op, de voorkeur geschiedt om via een telefonische betaling je 
inschrijving in orde te maken; via pinbetaling is ook mogelijk. De inschrijving voldoen middels contant geld is 
niet mogelijk. 
  
Let op: daginschrijvingen op zaterdag zijn alleen beschikbaar als de wedstrijden nog niet zijn uitverkocht. We 
raden je dan ook aan om je inschrijving van te voren via de website in orde te maken. 

Wijzigen afstand
Het wijzigen naar een kortere afstand is mogelijk tot en met donderdag 11 november 12.00 uur. Tot uiterlijk 
vrijdag 5 november kan, na bijbetaling, naar een langere afstand worden gewijzigd. Wijzigingen ter plaatse zijn 
niet mogelijk. 

Start en finish 
Start en finish zijn gelegen op het evenemententerrein aan de Marathonweg 1 in Maastricht. 
Tijdens de Groene Loper Run zijn de gespecialiseerde fysiotherapeuten van Pro Run Fit aanwezig voor een kort 
onderzoek, behandeling van een blessure of om een tape aan te leggen. Je kunt bij hen terecht vóór de start of 
na de finish, niks hoeft jou deze Groene Loper Run in de weg te staan! 
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Gebouwd voor Gezonde Condities.

www.laudybouw.nl



PRAKTISCHE INFORMATIE
OM GOED VOORBEREID TE STARTENT

Kleedaccommodatie en tassenafgifte
De Groene Loper Run kent geen omkleedgelegenheid. Je persoonlijke spullen kunnen op eigen risico in een tas 
worden opgehangen op enkele tassenrekken. Deze garderobe wordt niet bewaakt en is alleen toegankelijk voor 
atleten.

Kleuren pijlen
Elke afstand kent zijn eigen kleur pijl om het parcours aan te geven. 
5 km: rood
10 km: blauw
(halve) marathon: groen

Medaille 
Iedere deelnemer die de door hem/haar gekozen afstand weet te volbrengen, ontvangt bij de finish een 
medaille. 

Uitslagen 
Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van officiële timing. De timingchip zit verwerkt in het startnummer. Aan de 
hand van deze resultaten worden na afloop van de wedstrijden volgens het tijdschema de nummers 1, 2 en 3 
bekend gemaakt en gehuldigd in zowel de categorie mannen als vrouwen. Deze resultaten komen na de runs 
ook op de website van de Groene Loper Run te staan. Hierbij geldt de netto tijd als officiële eindtijd. 

Ontspannen na de Groene Loper Run 
Gefeliciteerd met het finishen van je wedstrijd! Na de wedstrijd ontvang je meteen je medaille. In de atletenzone 
na de finish kun je bijkomen en nagenieten van je sportprestatie en kun je wat eten/drinken pakken. Marathon 
finishers nemen hier ook hun welverdiende finishershirt in ontvangst. 
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REGLEMENT
EEN EERLIJKE WEDSTRIJD VOOR IEDEREEN

Vaststelling uitslag 
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. 
Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien op grond van de 
uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De netto tijd is de officiële tijd. 

Wijze van voortbewegen 
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een 
voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. 

Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen 
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich 
niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van 
medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht. 

Algemene regelgeving 
• De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en 

verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht. 
• Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet 

toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de organisator is verkregen. 
• Het in de wedstrijd meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is 

niet toegestaan. 
• Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 

denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren 
kunnen worden, op welke wijze dan ook. 

• Tassen kunnen op eigen risico, let op dit is ook onbewaakt, op een garderoberek worden gehangen. 
Deelnemers word geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De organisator aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers.  

• Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen 
afval achterlaat. 
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verkopen?

Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen | 043-365 56 55, tijsencyril.nl

Bel Tijs & Cyril 
Makelaardij!
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VRIJWILLIGERS
BEDANKT!
Bedankt aan alle vrijwilligers die de Groene Loper Run ondersteunen. Zonder jullie is het organiseren van dit 
evenement niet mogelijk en dankzij jullie kunnen de atleten hun doelen bereiken. Jullie creëren een unieke 
ervaring door tijd, moeite en passie te investeren. Jullie zijn de kracht achter de Groene Loper Run. Dank voor 
jullie werk en dank dat jullie deel uit willen maken van de Groene Loper Run-familie. 
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