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Aanwijzingen voor de verkenningen
Om schade aan de bermen tijdens de klassementsproeven te voorkomen, zullen baakschilden
geplaatst worden om snijden te voorkomen. Tijdens de verkenning zullen de baakschilden aanwezig
zijn. Voor de klassementsproeven die in het donker verreden worden, zullen de baakschilden tijdens
deze proeven 90° gedraaid worden om weerkaatsing van licht te voorkomen. De locaties van de
baakschilden zoals deze tijdens de verkenning staan worden niet gewijzigd.

Denkt u aan het gebruik van de datalogger. Na de verkenning op donderdagavond schakelt u deze uit. Op vrijdag voor
de start van de verkenningen kunt u hem weer aan zetten. Doet u dit niet dan is het risico dat de batterij leeg raakt.
Indien nodig is het mogelijk om de logger op te laden via een USB aansluiting.
Tijdens de verkenningen van klassementsproeven 1, 2 en 3 kan het zijn dat u melkwagens tegen komt. Met de
aanwonenden zijn afspraken gemaakt dat deze voorrang hebben. Houdt u hier alstublieft rekening mee.
Points of attention during reconnaissance
To prevent damage to the verges / shoulders during the stages, road beacons (see picture) will be
placed to prevent cutting. The road beacons will be in place during reconnaissance. For the stages
which are (partially) held in the dark, the road beacons will be turned 90° during all stages to avoid
reflecting light. The locations of the road beacons, as they are during the reconnaissance, will not be
changed.

Think about the use of the data logger. After the reconnaissance on Thursday evening, turn it off. You can switch it on
again on Friday before the start of the reconnaissance. If you do not do this, there is a risk that the battery will run out of
power. If necessary, it is possible to charge the logger via a USB connection.
During the reconnaissance of special stages 1, 2 and 3 there may be milk trucks on the road. Agreements have been
made with the residents that they have priority. Please take this into account.
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