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Er wordt nog naar de mogelijkheden gekeken bij de
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Deelnemende teams:
Op dit toernooi wordt er alleen in de tweede klasse gespeeld over 2 speelvelden. De deelnemende
teams zijn hieronder te vinden.

Tweede klasse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UKC 1
Helmvaarders C
MdR 4
GKV-C
Keistad D
WannaB
Rijnland D
Zeewitoe
Rijnland C

Locatie & Route
Het toernooi zal plaats vinden op de wedstrijdvelden rondom het clubgebouw van Kano Rijnland.
Ons clubgebouw is te vinden in de Vadedo plas in Leiderdorp.
Adresgegevens:
Boomgaardlaan 22
2351 CR Leiderdorp
Indien u een routeplanner of navigatieapparaat wilt gebruiken, gebruik dan Boomgaardlaan 30 in
Leiderdorp als adres. Rij vanaf hier langs de jachthaven, met een links rechts slinger, rechtdoor langs
het water tot het Weteringpark en ga aan het einde van de haven rechtsaf. Ga recht door langs het
water en aan de linkerhand de skeelervereniging tot de kanovereniging ook aan de linkerkant.
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Plattegrond

Parkeren
Gezien de locatie van ons clubgebouw is het niet toegestaan de auto’s direct bij het clubgebouw (of
op de dijk) te parkeren. Iedereen wordt vriendelijk verzocht de auto te parkeren op het grote
parkeerterrein bij de skeelervereniging op 100 meter van ons clubgebouw (zie plattegrond).
Auto’s met trailer en/of boten op de dakdragers mogen alleen voor het afladen doorrijden tot op het
terrein. Bestuurders worden vriendelijk verzocht direct na het afladen de auto weg te halen en te
parkeren bij de skeelervereniging of op de kop van de haven. Keren is niet nodig het is mogelijk om
via het scoutingterrein het terrein te verlaten.

Botenstalling
De boten moeten gestald worden in het daarvoor aangegeven gebied. Het is toegestaan om in dit
gebied een trailer te laten staan zodat de boten minder ruimte innemen. Zoals hierboven reeds
beschreven mogen auto’s hier niet blijven staan.

Omkleedruimte
In het clubgebouw is er een dameskleedkamer en een herenkleedkamer aanwezig. Vanwege het
hoge aantal deelnemers zal er op de dijk ook een omkleedtent gezet worden. We willen graag aan de
dames vragen gebruik te maken van de dameskleedkamer in het clubgebouw. De heren kunnen
zowel de herenkleedkamer in het clubgebouw als de omkleedtent op de dijk gebruiken.
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EHBO
Tijdens de wedstrijden op ons toernooi zal er ten allen tijde een EHBO-er aanwezig zijn op het
terrein. Deze is te vinden via de wedstrijdleiding of bar in het clubgebouw

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding zal plaatsnemen in ons clubgebouw. Hier kan je terecht voor vragen, en het
inleveren van wedstrijdformulieren.

Toeschouwers
Het is geweldig om onze sport zo goed mogelijk te bekijken. Hiervoor willen wij jullie vragen om dit
zoveel mogelijk vanaf de kade te doen. Onze vlonders / drijvende steigers hebben beperkte
capaciteit. Daarnaast willen wij ook de scheidsrechter en zijn team hun werk laten doen

Catering
In ons clubgebouw zijn er aan de bar heerlijke versnaperingen te verkrijgen voor zowel de
deelnemers als de supporters. Er wordt gezorgd voor een heerlijk bakje koffie, thee, frisdrank,
heerlijke pannenkoeken en broodjes worst.

Huisregels
•

•

•
•
•

Ondanks alle versoepelingen zijn er nog steeds enkele Corona maatregelen van kracht waaronder
de 1,5 meter regel buiten de boot. Houdt u zich hier aan en respecteer het verzoek van mensen
om voldoende afstand te houden! Dit houdt ook in dat wij niet met zijn allen ter gelijk in de
kleedruimtes kunnen dus houdt daar qua planning rekening mee. Veiligheid van de mens staat
voorop!
Laat geen tassen in de kleedkamers in het clubgebouw liggen. We verwachten veel deelnemers
en als iedereen zijn tas laat liggen wordt de kleedkamer zeer snel een onneembare vesting. Je
kunt je tas leggen in het tassenrek op de gang. Je kunt je tas wel laten liggen in de omkleedtent
op de dijk maar zorg ervoor dat je tas niet in de weg staat voor anderen.
Onder de trap staan kleine kluisjes om waardevolle items in op te slaan. Echter moeten deze
voorzien worden van een eigen slot bijvoorbeeld een kofferslot.
Ruim afval netjes op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
het deelnemen aan het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen van deelnemers. Evenmin is zij aansprakelijk voor blessures of verwondingen die
worden opgelopen tijdens het toernooi.
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