SummerTrial 2018
Zaterdag 11 & zondag 12 augustus

Organisatie
Op 11 & 12 augustus 2018 Organiseert Noordwijktrial voor Loek Geerlings aan de Nachtegaalslaan in
Noordwijk de SummerTrial 2018.
Course Director
Jury

Conrad van der Meer
Roy Terpstra

Planning
zaterdag 11 augustus
7:00 Klasse 2
Klasse 1½ (eigen brieﬁng,aansluitend op klasse 2)
Pauze + prijsuitreiking klasse 1½ & 2
±11:30 klasse 1-6 (starttijd afhankelijk van einde klasse 1½)
Klasse 1-12 aansluitend op klasse 1-6
Prijsuitreiking klasse 1

zondag 12 augustus
7:00 Brieﬁng klasse 1 (12 & 6uur)
Klasse 1-12 uur (aansluitend op brieﬁng)
Klasse 1-6 uur (aansluitend op klasse 1-12uur)
Pauze + prijsuitreiking klasse 1
±12:00 Klasse 1½ (starttijd afhankelijk van einde klasse 1)
Klasse 2 (eigen brieﬁng, aansluitend op klasse 1½)
Prijsuitreiking klasse 1½ & 2

Route beschrijving
vanaf de A44, dit is de snelweg Amsterdam-Den Haag, afslag nr 6 richting Noordwijk. Na 1.8km bij de
stoplichten rechtdoor. Bij de eerste rotonde rechtdoor. Bij de volgende rotonde rechtdoor. Eerst
volgende stoplichten links af richting Noordwijk-binnen. Na 600 meter linksaf de Hogeweg inrijden.
Bij bord doodlopende weg links af,dit is de Nachtegaalslaan. Voor wie een GPS gebruikt, intikken
Hogeweg in Noordwijk. Bij doodlopende weg links af, dit is de Nachtegaalslaan.
Op deze locatie is beperkte parkeergelegenheid, op 500m van het wedstrijdveld is een alternatieve
parkeer locatie; vanaf de A44, dit is de snelweg Amsterdam-Den Haag, afslag nr 6 richting Noordwijk.
Na 1.8km bij de stoplichten rechtdoor. Bij de eerste rotonde rechtdoor. Bij de volgende rotonde
rechtdoor. Eerst volgende stoplichten links af richting Noordwijk-binnen. Bij eerste rotonde links, weg
langs het water volgen, als de weg naar links afbuigt bevind zich rechts een voetgangers/ﬁets brug.
Na de brug is er aan de rechterzijde parkeergelegenheid (Lageweg 2). Lopend de brug over en na
±300m links.

Contact & Info
E-mail organisatie:
Facebook:
Startlijsten:
Uitslagen:

summer@noordwijktrial.nl
facebook.com/noordwijktrials
noordwijktrial.nl/startlijst
noordwijktrial.nl/uitslag

