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PERSBERICHT
WERELDTOP AAN DE START IN RIEMST
Op vrijdag 14 augustus mag Riemst voor het vierde jaar op rij gastgemeente zijn voor
de start van een rit in de Eneco Tour, en dat als enige gemeente in Limburg. Heel wat
publiekslievelingen maken hun opwachting: van André Greipel over Greg van
Avermaet en Tom Boonen tot onze eigen Tim Wellens en Maarten Wynants. Het
belooft dus weer een echt wielerfeest te worden aan de brug van Vroenhoven.
De vijfde rit in de Eneco Tour start op vrijdag 14 augustus aan de brug van Vroenhoven in
Riemst. Om 12u21 trekt het peloton zich boven op de brug op gang voor een heuveletappe
van 179,6 kilometer richting Sittard-Geleen. Voor het vierde jaar op rij mag Riemst het
wielercircus ontvangen.
Mark Vos, burgemeester: "Onze gemeente heeft iets met wielrennen. We herbergen niet
alleen de beruchte kamer 10 in hotel Malpertuus, waar al vele wielerploegen en kampioenen
de nacht doorbrachten. Maar ook onze fameuze Muizenberg mag er zijn, met zijn 560 meter
en een stijgingspercentage van 6,6 procent, de ideale aanloop voor een tussensprint boven
op de brug van Vroenhoven.”
Alle WorldTour ploegen staan aan de start, samen met 3 pro continentale ploegen, goed
voor 160 renners.
Christian Bamps, schepen van Sport: “Wij zijn bijzonder verheugd dat er heel wat bekende
renners deelnemen aan deze editie van de Eneco Tour. Spurtkoning van de Tour André
Greipel, kampioenen Niki Terpstra en Heinrich Haussler, Belgen Greg van Avermaet,
Philippe Gilbert, Tom Boonen, Jan Bakelants en onze Limburgers Tim Wellens en Maarten
Wynants. Voor de Limburgse wielerliefhebbers dé gelegenheid om dit talent eens van
dichtbij te bewonderen, want Riemst is de enige gemeente in onze provincie die de Eneco
Tour mag ontvangen.”
Iedereen is welkom in Riemst vanaf 10 uur.
Christian Bamps, schepen van Sport: “De renners komen rond half elf aan in Vroenhoven in
het rennersdorp, waar ook het publiek mag rond kijken. Rond tien voor elf volgt er een
voorstelling van de renners op het podium aan het evenementenplein aan de brug in
Vroenhoven. Om iets voor half één zal burgemeester Mark Vos het startschot geven en goed

20 minuten later zullen de renners na een lokale ronde door Riemst spurten voor de punten
boven op de brug van Vroenhoven.”
De Eneco Tour is een organisatie van Golazo samen met de gemeente Riemst.
Mark Vos, burgemeester: “Als gemeente zijn wij onze sponsors ontzettend dankbaar. Zonder
hen zouden wij dit wielerfeest niet kunnen organiseren. Aan dit evenement werken ruim 100
vrijwilligers en medewerkers van onze gemeente mee: van seingevers over parkeerwachten
tot hostessen en politie. Hun professionele inzet zorgt er zonder twijfel weer voor dat de
gemeente Riemst met dit evenement op de kaart wordt gezet.”
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