ROADBOOK SUPPORTERS – TRAIL 33KM
▪
▪

paars = parcours Trail 33km
rode pijlen = route voor de supporters

Adressenlijst + routebeschrijving dat u toelaat de Trail 55km als supporter te volgen (GELE nummers op de kaart):
-

ZONE 1 : vertrek
o KM0 om 10u30
o Sportcentrum van la Fraineuse (Avenue Amédée Hesse, 4900 Spa)

-

ZONE 2 : Afdaling naar Barisart, kort technisch gedeelte (kleine houten bruggetjes)
o Doorkomst KM5 tussen 10u50 en 11u20
o Doorkomst KM6 iets verder op de Route de Berinzenne tussen 10u55 en 11u55
o Rue de Barisart / Route de Berinzenne, 4900 Spa (via het stadscentrum van Spa, Rue de la Géronstère)

-

ZONE 3 : Piste de Ski du Thier des Rexhons
o Doorkomst KM7 tussen 11u00 en 11u40
o Parking skipiste aan de Route de Berinzenne, 4900 Spa, dan te voet naar de skipiste (200m)

-

ZONE 4 : Bevoorrading T5 in Andrimont (1ste bevoorrading van de 33Km)
o Doorkomst KM11.6 tussen 11u15 en 13u00
o Vanop de parking van de skipiste, ga verder via de top van de Col du Rosier. Draai linksaf richting
Andrimont/Ruy. De bevoorradingspost bevindt zich aan de rand van het dorp.

-

ZONE 5 : Doortocht Col du Rosier in Andrimont (het parcours van de 32km komt hier smen met dat van de 55km)
o Doorkomst KM12 tussen 11u20 en 13u05
o Neem de ‘Col du Rosier’ in de richting van Spa, het parcours kruist de weg bij het verlaten van het dorp
Andrimont (4987 Stoumont). Keer nadien om richting Francorchamps.

-

ZONE 6 : Neuville
o Doorkomst KM16.3 tussen 11u25 en 13u30
o Op weg naar Francorchamps is er de mogelijkheid om ter hoogte van Hameau de Neuville even aan het
parcours te stoppen (4970 Stavelot)

-

ZONE 7 : Francorchamps (in de buurt van bevoorradingspost T3) (geen toegang mogelijk met de wagen !)
o Doorkomst KM17.5 tussen 11u45 en 14u30
o Rue des Consoux, 4970 Stavelot

-

ZONE 8 : Malchamps, parcours kruist de N62 ter hoogte van het ‘Domaine de Malchamps’
o Doorkomst KM19 tussen 11u55 en 15u00
o Route de Malchamps 2, 4900 Spa

-

ZONE 9 : Bevoorrading T6 Nivezé/Stockay (3de bevoorrading van de 32Km)
o Doorkomst KM26.5 tussen 12u20 en 16u30
o Avenue Fernand Jérôme in 4845 Jalhay

-

AANKOMST
o KM33 tussen 12u40 en 18u
o Sportcentrum van la Fraineuse (Avenue Amédée Hesse, 4900 Spa)

33km

