Pierewaai Trail 2018: informatie 25km lopers
Start:

zaterdagochtend 27 januari 2018 om 06:00 uur. Kom a.u.b. op tijd!

Locatie:

Clubgebouw De Pierewaai, klein strand, Zeehavenweg 1, 1976AE IJmuiden. Open
tot zaterdag 11:00 uur. Finish je onverhoopt later: bellen!

Tijdslimiet:

We gaan uit van 3,5 uur looptijd, maar er is dus uitloop.

Geen:

Markering, douches, verzorging onderweg, prijzen.

Wat wel:

unieke ervaring in prachtig gebied, ontbijtje, omkleedmogelijkheid, gratis
parkeren, herinnering.

Verplicht:

opgeladen mobiele telefoon, hoofdlamp, minimaal één liter drinken en aan de
weersomstandigheden aangepaste kleding als handschoenen en (ski)bril. Bij
prikkende ogen kan het stuifzand of bevriezing zijn, dat is eerder gebeurd. Verder
een GPS apparaat of Strava op de telefoon. Geen rotzooi droppen onderweg.

Advies:

€50 (voor taxi) meenemen, iets te eten.

Route:

Wijziging t.o.v. 2017: de ronde is tegen de klok in!
Heenweg: langs het
boulevardhotel, links aanhouden naar Kennermermeer, strand met zee aan je
rechterhand, vervolgens omhoog naar Parnassia strandtent. Duingebied in: witte
paaltjes route, Vogelmeer, Brederodeberg, ingang Duin –en Kruidberg en weer
terug richting strand via het Olmenpad. Het onder water stukje is afgesloten.
Vervolgens scherp rechts aanhouden langs de duinenrij richting bunkers.
Geen bewegwijzering, gebruik dus GPS of Strava. Zie routekaart.

Aansprakelijk: je loopt volledig voor eigen risico. Bij de geringste twijfel: NIET starten. De
condities kunnen extreem zijn. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld, zie nogmaals onze voorwaarden. Bij het inschrijven heb je je hiermee
akkoord verklaard. De organisatie heeft ten alle tijde het recht om je uit de
wedstrijd te halen.
Opgave:

Organisatie 06-22605393 (Sjaak Vlaspoel). Reservenummer Ron in de Pierewaai:
+31-6-1451 8455. Zet alvast in je telefoon! Noem je startnummer bij afmelden en
uitvallen. Verplicht bellen om zoekacties te voorkomen! De bezemwagen kan in
het Park alleen bij Duin en Kruidberg komen. Voorkeur is wanneer mogelijk iets
anders regelen (meerijden, taxi) want wachttijden voor het busje kunnen oplopen.
Hou jezelf in dat laatste geval warm. In noodgevallen 112 bellen….

Klassement:

er is één klassement, dus geen m/v of leeftijdsklasse. Van iedereen wordt de tijd
genoteerd met Mylaps. Het is een test dus loop bij aankomst direct over de mat
naar Sjaak!

Vragen:

Kijk eerst in de Facebookgroep of op de website. Daar staat eigenlijk alles op. Voor
specifieke vragen: info@pierewaaitrail.nl
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