Wat je moet weten voor je van start gaat
We willen graag even een paar zaken aan je doorgeven zodat tijdens de wandetrail alles
goed voor je verloopt.
Adres
De start en finish is bij het restaurant de Rovertsche Leij, Gorpsbaantje 1 in Goirle.
Er is voldoende parkeer gelegenheid. Indien je met het openbaarvervoer komt, de
bushalte van bus 450 naar Turnhout stopt op korte loopafstand bij het restaurant.
Openingstijd start/ finish bureau
We openen om 08.00 uur en sluiten het finish bureau om 15.00 uur
Starttijd
Je hebt de mogelijkheid om tussen 08.00 uur en 09.00 uur van start te gaan.
Binnen dat tijdsframe mag je zelf je startmoment bepalen
Wat krijg je mee?
Bij de start ontvang je een overzichtskaartje van je route en een polsbandje.
Route
Alle afstanden zijn volledig uitgepeild en dus goed te volgen.
Vanuit de ervaringen van de trialrun weten we dat het soms voorkomt dat bordjes
worden weggehaald. Mocht je het gevoel hebben dat dit het geval is raadpleeg dan het
kaartje wat je van ons meekrijgt. Meestal is het maar een enkel bordje dat is verdwenen.
Wij rijden zelf met een mountainbike en terreinwagentje door het gebied om de route te
bewaken.
Wat neem je mee voor onderweg?
Je doet mee aan een wandetrail door de natuur. Dat betekent dat je erop berekend moet
zijn dat je onderweg voor jezelf moet zorgen. Je komt in de bossen geen
horecagelegenheden tegen en er zijn geen geplande rustpunten onderweg. Neem dus
voldoende eten en drinken mee!
Alleen de wandeaars van de 27,5 km hebben rond het 15 km punt de gelegenheid om
een klein stukje van de route af te wijken om op de camping in Esbeek gebruik te maken
van de Horeca facilteit.
Denk er ook aan om een klein eerste-hulpsetje mee te nemen!
In geval van nood
Mocht er onderweg iets ernstigs gebeuren wat je niet zelf kunt oplossen bel dan ons ons
noodnummer 0683016536. Probeer met behulp van het kaartje aan te geven waar je
ongeveer bent en dan komen we naar je toe.

Wandelpaden en Singeltracks
Je wandelt over de route van de smokkelaartrail welke op zondag 22 september plaats
vindt. Het parcours loopt deels over mooi bospaden maar ook over diverse singeltracks
(smalle slingerpaadjes). Het gebied is in de weekenden populair onder de hardlopers en
moutainbikers. Het kan dus voorkomen dat je met name op de singeltracks elkaar even
de ruitmte moet geven om te kunnen passeren.
Rovertsche Leij
Vooraf en achteraf is er gelegenheid om iets te drinken en te eten bij het restaurant de
Rovertsche Leij. Dat is onze gezellige middelpunt van de trail waar je de Brabantse
gastvrijheid en gezelligheid zult ervaren.
Herinnering
Je doet mee aan de eerste edite van de Smokkelaarswandeltrail. We hebben voor iedere
deelnemer een medaille beschikbaar. De jubileum medaille is alleen beschikbaar voor de
deelnemers van de 5e editie van de smokkelaarstrail

We zien er naar uit om jullie op 21 september in ons mooie Brabantselandschap te
mogen begroeten!
We wensen je een mooie trail ervaring toe!
Het organisatie team!
Hessel en Bert

