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INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE INFORMATIE

Op vrijdag 27 april is iedereen van harte welkom vanaf 
18.00 uur. Hieronder de belangrijke informatie.

Afladen boten
Het afladen van de boten bij de velden is tot 30 minuten voor 
de eerste wedstrijd mogelijk, hierna zal er met de boten vanaf 
de parkeerplaats naar de velden moeten worden getild. 

Kamperen
Op de kampeerplaats is een open vuur ten strengste verbo-
den en moet het rustig zijn tussen 23.00 uur en 06.00 uur. 

Eten en drinken
Tijdens het NK zal de club de spelers niet voorzien van 
avondeten, in dit boekje ziet u een aantal restaurants in de 
buurt. De kantine zal geopend zijn van 07.00 uur tot 19.00 
uur. Hier kunt u terecht voor dranken, snacks en een kleine 
lunch.

      Wij verkopen op het terrein:
      Koffie en thee
      Frisdranken
      Snacks
      Pannenkoeken
      Broodje knakworst
      Gezonde wrap



SPONSORS

Ook bij herstel van sportblessures 
kies je voor acupunctuur.

Adres:   Winkelhof 72, 2353 TV Leiderdorp
Telefoon:   071 541 3384
Openingstijden: 12.00 - 21.30 uur (beide dagen)



Het wedstrijdschema volgt nog.

WEDSTRIJDSCHEMA BEDANKJES

Om de Nederlands Kampioenschappen bij KanoRijnland 
mogelijk te maken, hebben veel mensen geholpen. 
Iedereen heel erg bedankt, zonder jullie was dit niet gelukt.

De Polocommissie (Alex van der Tuijn, Constantijn Hagenaar, 
Marcel van Kleef, Onno Könemann en Robin Plugge) bedankt 
voor het organiseren van dit evenement. 

Het watersportverbond bedankt dat jullie KanoRijnland 
hebben uitgekozen als locatie voor dit mooie evenement. 

Het bestuur (Gezinus Wolf, Jeanette van Groenewegen, 
Jeroen van der Meijs, Karin Plugge, Mathijs Hobijn) van 
KanoRijnland bedankt voor de goedkeuring van dit 
evenement. 

Pieter van Duijn bedankt voor het contact leggen met 
gemeente Leiderdorp en scouting Vadedo. 

De reddingsbrigade van Leiderdorp voor het verzorgen van 
de EHBO en het extra toezicht op het water. 

Marie van der Kroft voor het ontwerpen van de plattegrond, 
de flyers en het toernooiboekje. 

Alle vrijwilligers die in de voorbereiding en in het weekend 
zelf hebben geholpen om dit toernooi een succes te maken.
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Adres
Kanovereniging Rijnland 

Boomgaardlaan 22, Leiderdorp

Parkeren
- Parkeren kan in de parkeervakken langs het water van de 
Jachthaven.
- Voor trailers is er de mogelijkheid om de kano’s bij de club af te 
laden. Volg de daarvoor aangegeven borden. 
Let op: Dit kan tot maximaal 30 minuten voor de eerste wedstrijd.

CONTACTGEGEVENS

Kano Rijnland

LET OP
Als je via de afslag Hoogmade van de A4 Leiderdorp 

binnenkomt, moet je na de MacDonalds over het water gelijk 
links afslaan achter de ‘Wooonboulevard’ langs. 

Dit i.v.m. wegwerkzaamheden.


