
INFO BULLENTIN RIJDERS

Hieronder belangrijke informatie m.b.t. het NK:

Aanleveren tenten etc.
Op donderdag avond 28 mei en vrijdagochtend 29 is het mogelijk om tenten en 
andere materialen langs te komen brengen en eventueel op te zetten, de tijden 
waarop dit mogelijk is komen nog op onze website en facebook pagina te staan. Er 
mogen alleen tenten op het terrein komen te staan, dus geen aanhangwagens, 
caravans en andere voertuigen. 's-Nachts is er bewaking op het terrein, echter de 
verantwoordelijkheid voor de spullen blijft ten alle tijde bij de eigenaar.

Plaatsen tenten
De locatie waar de tenten zal hetzelfde zijn als bij de KNSB baancompetitie van 14 
mei jl., de tenten kunnen aan de achterzijde vastgezet worden in het gras. Voor de 
voorzijde hebben wij, tegen betaling van borg, kunststof blokken te leen ter 
verzwaring. Het is ten strengste verboden om haringen, pennen of ander objecten in 
het asfalt te slaan of aan het asfalt te bevestigen. Bij constatering van schade aan 
het asfalt zullen wij de eigenaar van de tent aansprakelijk stellen.

Vrije training
Op vrijdagochtend van 9:00 tot ca. 11:30 uur (de jury bepaalt tot hoe laat de piste 
beschikbaar is) is de piste open voor vrije training en hebben alle NK-rijders de 
mogelijkheid om de baan nog even te verkennen.

Parkeren
Tijdens het NK zal van vrijdag 29 t/m zondag 31 mei de toegangsweg naar ons 
complex zijn afgesloten, deze maatregel is ons opgelegd door de gemeente 
Purmerend. Dit om de vrije doorgang van calamiteitenverkeer te waarborgen en dus 
voor een ieder zijn eigen veiligheid. Op donderdag en vrijdagmorgen is het nog wel 
mogelijk om door te rijden om spullen af te zetten, er zullen dan ook extra 
verkeersregelaars aanwezig zijn om e.e.a. in goede banen te leiden. In de wijk aan 
de Vrouwenzandstraat wordt een extra parkeer mogelijkheid gecreëerd op een 
braakliggend terrein. Daarnaast kan er geparkeerd worden in de Vrouwenzandstraat 
zelf, de Anne Franklaan en de Botterstraat. In de Vrouwenzandstraat zal een 
pendelbus gereed staan om een ieder dit dat wil naar het complex te vervoeren. De 
parkeermogelijkheden zijn ook weergegeven op de bijgevoegde kaart.

Maaltijden
Voor vrijdagavond verzorgen wij een maaltijd, de maaltijd bestaat uit een pasta met 
een saus naar keuze en een klein toetje. Er kan gekozen worden uit de volgende 
sauzen: Kipfilet met spinazie en venkel in een roomsaus, Tomatenroomsaus met 
basilicum, geroosterde groenten en gamba`s, Napolitana klassieke tomatensaus met 
verse groenten en kruiden ( vega ). De kosten voor deze maaltijd bedragen € 9,00 
per maaltijd en kunnen alleen van te voren besteld worden via 
https://www.ijseninlineskateclub.nl/pages/401/info-deelnemers/. Het bestellen van 
maaltijden kan tot en met woensdag 27 mei a.s.




