
De Hammer Series 
komt eraan!

Beperkt aantal vrijwilligers-
plaatsen beschikbaar

18 teams
3 dagen

1 winnaar

Sportzone Limburg in Sittard-Geleen vormt tijdens het eerste weekend van juni het 
decor voor een nieuwe, revolutionaire, internationale wielerwedstrijd: de Hammer 

Series. Drie dagen lang strijden achttien professionele wielerteams uit de hele 
wereld tegen elkaar tijdens een klimkoers, sprintetappe 

en tijdrit. Een dynamische wedstrijd die maar één 
winnaar kent: het beste wielerteam ter wereld.

2-4 
juni



hammerseries.com

sportzonelimburg.nl

Deelnemende teams
Om erachter te komen wie zich het beste 
team van de wereld mag noemen, verschijnen 
topploegen van over de hele wereld aan de start 
van dit unieke, driedaagse wielerevent. 

Sittard-Geleen
Sportzone Limburg in Sittard-Geleen is gastheer 
van de allereerste editie van de Hammer Series. 
De etappe maakt onder meer gebruik van de 
gloednieuwe veilige wieleromgeving op Sportzone 
Limburg, die tijdens het event in gebruik wordt 
genomen. Ook het Drielandenpunt in Vaals 
(Vaalserberg) is onderdeel van het programma. 
Sportzone Limburg vormt overigens niet alleen 
het decor voor diverse wedstrijdonderdelen. Er 
wordt ook een vierdaagse fan village opgezet, met 
meet & greets, een cycling expo, wieleractiviteiten, 
entertainment en heel veel meer. 

sportzonelimburg

• BMC 
• Cannondale-Drapac
• LottoNL-Jumbo
• Lotto Soudal
• Orica-Scott
• Quick Step Floors
• Team Sky
• Team Sunweb
• Trek-Segafredo 
• UAE Team  

Emirates

• Aqua Blue Sport
• Bahrain Merida
• Movistar 
• Nippo-Vini Fantini 
• Sport Vlaanderen 

Baloise
• + 3 andere teams

Ben jij erbij als 
vrijwilliger?

Om ervoor te zorgen dat de deelnemende 
ploegen drie dagen lang topprestaties neer 
kunnen zetten, zoeken we tópvrijwilligers 
die er samen met de professionele 
wedstrijdorganisatie voor willen zorgen dat 
voor én achter de schermen alles in goede 
banen wordt geleid. Parcoursen moeten 
worden op- en afgebouwd, deelnemers 
moeten ingeschreven worden, het verkeer 
moet in goede banen worden geleid, VIP’s 
moeten worden ontvangen. 
Een unieke kans onderdeel uit te maken van 
een professionele crew, die deze spannende 
wielerkoers samen met de deelnemende 
teams wereldwijd op de kaart gaat zetten!

Wat bieden we?
Als vrijwilliger heb je een streepje voor!
• Op zaterdag is er een meet & greet met 

de teams, dé kans om met jouw favoriete 
renner of team op de foto te gaan

• Een eigen Hammer Series crew-shirt, 
gesigneerd door renners

• Een verrassingspakket
• Na afloop een door de renners gesigneerde 

oorkonde

Aanmelden
Wil jij dit event van dichtbij meemaken én 
bijdragen aan het succes ervan?
Meld je vandaag nog aan als vrijwilliger. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 
Aanmelden kan via info@sportzonelimburg.nl 
of neem contact op met 
Hanny Ras-Kluitenberg via 14 046.


