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Informatiebulletin 

‐ Nederlands Kampioenschap Marathon Junioren A, B en C. 
‐ Landelijke Finale Marathon Pupillen A en B. 

Zaterdag 21 februari 2015, aanvang 12.30 uur. 

 

IJsbaan:   Kunstijsbaan Breda 

    Terheijdenseweg 506, 4826 AB Breda 

    www.optisport.nl/schaatsbaanbreda 

Organisatiecomité: 

  Voorzitter:    Hans Uithoven 

  Leden:      Frank Zwitser 

        Frans Leijnse 

        Martin Nederveen 

  Namens Optisport:  Marlin de Swart 

  Namens KNSB:    Richard van Kempen 

        Teun Breedijk 

Jury: 

  Hoofdscheidsrechter:  Ad Mol 

  Scheidsrechter:   Antoinette van Rinsum 

  Aankomstrechter:  Eric Kaandorp 

  Speakers:    Henk Jan Kerkhof 

        John Vingerling 
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Programma: 

12.20 – 12.30 uur  Inrijden Junioren A 

12.30 uur    Officiële opening Nederlands Kampioenschap 

12.35 uur    Start Dames Junioren A, 20 ronden 

13.00 uur    Start Heren junioren A, 35 ronden 

13.30 uur    Huldiging  Junioren A 

13.45 uur    Baanverzorging 

14.00 – 14.15 uur  Inrijden Pupillen A en B 

14.15 uur    Start Meisjes Pupillen B, 5 ronden 

14.22 uur    Start Jongens Pupillen B, 6 ronden 

14.30 uur    Start Meisjes Pupillen A, 7 ronden 

14.40 uur    Start Jongens Pupillen A, 9 ronden 

14.50 uur    Huldiging  Pupillen A en B 

14.55 uur    Baanverzorging 

15.10 – 15.15 uur  Inrijden Junioren C 

15.15 uur    Start Dames Junioren C, 10 ronden 

15.30 uur    Start Heren Junioren C, 15 ronden 

15.45 uur    Huldiging  Junioren C 

15.50 uur    Baanverzorging 

16.05 – 16.15 uur  Inrijden Junioren B 

16.15 uur    Start Dames Junioren B, 15 ronden 

16.35 uur    Start Heren Junioren B, 25 ronden 

17.05 uur    Huldiging  Junioren B 
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Informatie ijsbaan: 

 

Routebeschrijving naar de ijsbaan: 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 
Vanaf het centraal station is de accommodatie bereikbaar met lijndienst 117, 118, 122 en 123. 
 
Bereikbaarheid per auto: 
Vanuit Rotterdam / Dordrecht 
Op de A-16 neemt u de afslag richting Waalwijk A-59. Vervolgens neemt u afrit 31 Breda/Terheijden 
en houdt u Breda aan. U volgt deze weg, bij de stoplichten rechtdoor, de brug over en vervolgens bij 
de derde stoplichten linksaf. De Kunstijsbaan Breda en het Racketcentrum Breda liggen op het 
complex voor u. 
Vanuit Utrecht 
Op de A-27 neemt u de afslag richting Waalwijk A-59. Einde afslag bij de stoplichten gaat u rechtsaf. 
Vervolgens neemt u afrit 31 Breda/Terheijden en houdt u Breda aan. U volgt deze weg, bij de 
stoplichten rechtdoor, de brug over en vervolgens bij de derde stoplichten linksaf. De kunstijsbaan 
Breda en het Racketcentrum Breda liggen op het complex voor u. 
Vanuit Tilburg 
Op de A-58 Tilburg-Breda volgt u de weg richting Breda/Utrecht. Aangekomen op de A-27 richting 
Utrecht neemt u afrit 16 Breda-Noord. Onderaan de afslag gaat u bij de stoplichten links richting 
Breda. U volgt de borden Haagse Beemden / Hoge Vught. U volgt de weg naar rechts over het 
viaduct. Blijf deze weg volgen (Haagse Beemden / Hoge Vught). Bij het 5e stoplicht gaat u rechts 
richting Terheijden (Intratuin aan uw rechterhand). U volgt deze weg en slaat bij het 4e stoplicht 
rechtsaf. De kunstijsbaan Breda en het Racketcentrum Breda liggen op het complex voor u. 
Vanuit Roosendaal / Bergen op Zoom 
Aangekomen bij knooppunt Princeville, neemt u de afslag richting Rotterdam A-16. Op de A-16 neemt 
u de afslag richting Waalwijk A-59. Vervolgens neemt u afrit 31 Breda/Terheijden en houdt u Breda 
aan. U volgt deze weg, bij de stoplichten rechtdoor, de brug over en vervolgens bij de derde 
stoplichten linksaf. De kunstijsbaan Breda en het Racketcentrum Breda liggen op het complex voor u. 
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Plattegrond. 
 

 


