
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
             

  

KUSTCROSS WALCHEREN 

tevens ZK CROSS 

ZATERDAG 2 maart 2013 

 

Uitnodiging om deel te nemen aan de Zeeuwse Cross Kampioenschappen welke 
gehouden zullen worden tijdens de Kustcross op het mooie parcours in en om het 
Nollebos in Vlissingen. 
 
Het secretariaat is als vanouds gevestigd in Eetcafé de Kanovijver aan het begin van de 
Van Woelderenlaan. Geopend vanaf 11.00 uur. 
 
Inschrijven via A-formulier of e-mail bij       : Sjaak Sinke 
(let er op de licentienummers te vermelden)  Drakensteynlaan 16, 4371 TG Koudekerke 
              bij voorkeur per e-mail aeromad@zeelandnet.nl 
              uiterlijk 27 februari 24.00 uur 
 
Inschrijfgelden bij voorinschrijven    na – inschrijven 
  pupillen € 1.50  €  3.00 
  junioren € 2.00  €  4.00 
  overigen € 3.00  €  5.00 
  niet knau € 5.00  €  5.00 
 
Niet KNAU deelnemers zijn trimmers en lopen samen met de senioren en masters. 
Voor deze groep duidelijk opgeven naam, voornaam, man/vrouw, leeftijd, woonplaats en te 
lopen afstand.  
Let op: alleen licentiehouders kunnen Zeeuws Kampioen worden. 
 
Na – inschrijven kan tot 45 minuten voor het betreffende nummer. In verband met het vele 
meerwerk vragen wij dringend om vooraf in te schrijven. 
 
Parkeren op de parkeerplaats Nollebos (4384 LZ Vlissingen) onder aan de oprit naar de 
boulevards is niet meer gratis op zaterdagen.  
Gratis parkeren kan wel op parkeerterrein Swanenburgseweg - dat is ongeveer 200 meter 
vanaf de Kanovijver. Voor de TomTom-ers - de postcode is 4384 LW Vlissingen.  
 
 



De prijsuitreikingen staan in onderstaand wedstrijdschema. Blijf dan ook in de buurt als je 
in aanmerking  komt voor een medaille.  
 
Het programma is voorlopig als volgt en kan worden bijgesteld aan de hand van de 
inschrijvingen: 
 
 

Voorlopig chronoloog 
start tijd categorie afstand 

1 12.30 uur Meisjes en Jongens pupillen B/C * Ca 1000 meter   

2 12.40 uur Meisjes en Jongens pupillen A1 en A2 *  Ca 1000 meter   

  12.50 uur Prijsuitreiking start 1 en 2     

3 13.00 uur Meisjes en Jongens Junioren D * Ca 2000 meter   

4 13.15 uur Meisjes junioren B/C en Jongens junioren C Ca 2500 meter   

  13.30 uur Prijsuitreiking start 3 en 4     

5 13.45 uur Meisjes A / Vrouwen / Vrouwen masters / Jongens B Ca 5000 meter   

6 14.15 uur Jongens A / Mannen / mannen masters Ca 6500 tot 8000 meter   

  15.00 uur  Prijsuitreiking start 5 en 6     

 
 


