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 Geestmerambacht 
Schoorl  

NIEUW 
EVENEMENTENCOMMISSIE 
MTB NOORDWEST 
Even voorstellen: Wij zijn Ward, Chris en 
Peter, de nieuwe evenementen-
commissie (EC) van MTB-Noordwest. 
Naast de bekende evenementen zoals 
de 5 van Schoorl, 4-uurs GMA en 
Drafbike zullen wij enthousiast aan de 
slag gaan met het organiseren van 
verrassende en uitdagende 
mountainbike evenementen voor MTB-
Noordwest. 

 

Vier routes in Noord Holland in een dag. Vier 
keer voluit op de meest uitdagende singletracks van 
onze provincie. Dat is de NOORDWEST 4. Een interval-
trainingsevenement van MTB-Noordwest. 
 
We organiseren op 15 juli 2012 een try-out met een 
kleine groep. De start is vroeg in de ochtend in Twiske. 
De verwachting is dat rond etenstijd de deelnemers het 
rondje Schoorl zullen finishen. Mooi op tijd voor een 
pastaparty en een officieuze prijsuitreiking.  
 
• Twiske – 2 rondjes 
• Spaarnwoude – 2 rondjes 
• Geestmerambacht – 2 rondjes 
• Schoorl – 1 rondje 
 
Wie wordt de koning en koningin van de NOORDWEST 
4? Door middel van een vernuftige handicapverrekening 
heeft iedere rijder de kans om te winnen! 
 
Deelname aan het trainingsevenement is gratis. Doe je 
mee met de pastaparty, dan zijn de kosten 15 euro pp. 
Vragen? Mail naar evenementen@mtb-noordwest.nl 
 

PROEFRIJDERS GEZOCHT 
Als kersverse EC willen we graag even 
oefenen. Voor ons eerste evenement – 
de NOORDWEST 4 – zoeken we daarom 
proefrijders. Op kleine schaal gaan we 
proberen of het evenement haalbaar is 
en zullen we tegelijkertijd de fijne 
kneepjes van het organiseren van 
evenementen onder de knie krijgen. 
 
DOE JIJ MEE? 
Op zondag 15 juli aanstaande met een 
groep mountainbikers de NOORDWEST 
4 samen met ons ervaren? Mail naar 
evenementen@@mtb-noordwest.nl 
  

 - naam 
  - leeftijd 
  - geslacht 
  - je beste tijd op het parcours van Schoorl 
  - of je meedoet aan de pastaparty na afloop 

 
Wees er snel bij want de plaatsen voor 
deze try-out zijn beperkt. We bevestigen 
je deelname via de e-mail. Je krijgt dan 
ook meer informatie over de exacte 
starttijd en -locatie, rijschema, paklijst, 
etc. 
 
PS Heb je geen vervoer en wil je wel graag 
meedoen? Laat het in de e-mail even weten. 
Andersom geldt natuurlijk ook. Dus geef in je mail 
aan of je nog plaats hebt in je auto voor een 
medebiker en zijn of haar fiets! 
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MTB-Noordwest organiseert een nieuw MTB traningsevenement 


