
Valkenburg,  
Berg en Terblijt, augustus 2018 

Geachte bewoners en ondernemers, 

Adelante on Wheels (in navolging van Stichting Adelante Challenge) en de Vereniging 
BergCriterium Berg en Terblijt organiseren ook dit jaar weer gezamenlijk de handbike- en 
wielerwedstrijd in Berg en Terblijt.  

Zondag 19 augustus 2018 zal voor de zesde keer de spannende handbikewedstrijd op de 
Geulhemmerberg. Tijdens deze handbikewedstrijd gaan de deelnemers, onder het motto ‘grenzen 
verleggen’ de strijd aan met en tegen elkaar. Deze wedstrijd laat zien dat er veel mogelijk is voor 
hulpbehoevende mensen.   

Op dezelfde dag organiseert Vereniging BergCriterium De Residentie Valkenburg Klim Classic en het 
BergCriterium, wedstrijden die al vele talenten tot ontplooiing hebben gebracht met een mooie 
wielercarrière in het verschiet.  

De startlocatie van de Adelante Challenge is aan de Onderstestraat te Houthem, de start van het 
BergCriterium is op de Geulhemmerberg. Het parcours van de Adelante Challenge en BergCriterium 
verloopt als ieder jaar via de Geulhemmerberg, Langen Akker, Brakkeberg, Wolfsdriesweg en 
Geulhemmerweg. Voor het parcours van de Klim Classic is in navolging van vorig jaar voor een 
omloop gekozen welke voert langs plaatsen als Geulhem, Bemelen, Sibbe, Keutenberg, Scheulder en 
IJzeren, om vervolgens af te sluiten met enkele plaatselijke rondjes welke gelijk zijn aan het 
parcours van de Adelante Challenge en het BergCriterium. De finish van zowel de Adelante 
Challenge als ook het BergCriterium en Klim Classic is gelegen op de Geulhemmerberg. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur : Start Amateurs (start Geulhemmerberg ; parcours als boven omschreven ; finish 
Geulhemmerberg) 
11.30 uur: Start Junior vrouwen (start Geulhemmerberg; parcours als boven omschreven; finish 
Geulhemmerberg)) 
13.30 uur: Start Adelante Challenge (start Adelante, Onderstestraat; parcours als boven 
omschreven; finish Geulhemmerberg)) 
14:00 uur: Start Klim Classic (start café Woodz, Résidence Valkenburg; parcours lus door Zuid 
Limburg; finish 16:55 uur Geulhemmerberg) 

De straten Geulhemmerberg, Langen Akker, Brakkeberg, Wolfsdriesweg en Geulhemmerweg zullen 
op 19 augustus tijdelijk worden afgesloten van 9:00 uur tot +/- 15:00 uur. Op diezelfde 19e augustus 
zal van 00:00 uur tot 17:00 uur voor bovengenoemde straten aan beide zijden eveneens een 
parkeerverbod gelden.  
Indien uw auto niet buiten het parcours is geparkeerd en u of uw gasten dringend van de afgesloten 
wegen gebruik moeten maken, dan vragen wij u/uw gasten vriendelijk om dit kort te sluiten met de 
ter plaatse aanwezige verkeersregelaar. Voor de veiligheid van u/uw gasten en de rijders zullen 
motards u/uw gasten vervolgens begeleiden naar de door u/uw gasten gewenste plek.   

Voor meer informatie, suggesties en/of adviezen belt u 06 – 204 081 78 dan wel  
06 – 275 531 19, bezoekt u www.adelanteonwheels.eu, www.bergcriterium.nl, www.facebook.com/
berg.criterium en/of Twittert u @BergCriterium.  

Namens beide organisaties willen wij u alvast bedanken voor uw medewerking en hopen dat u net 
als wij en de deelnemers gaan genieten van dit prachtige evenement. 

Met sportieve groet, 

Bestuur Adelante on Wheels en Bestuur BergCriterium/Valkenburg Klim Classic 
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