
 
 

KUSTCROSS DYNAMICA VLISSINGEN 

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2016 

LAATSTE WEDSTRIJD VAN DE ZEEUWSE 

CROSSCOMPETITIE 

 

Deze wordt gehouden op het mooie parcours in en om 

het Nollebos en duingebied de Zwakke Schakel in 

Vlissingen. Een uitdagend parcours 

 

Inschrijven door invulling van het inschrijfformulier 

wat staat op de site inschrijvenzeeland.nl tot uiterlijk 

25 februari 2016 

 

Inschrijfgeld bij voorinschrijven                   bij na-inschrijven 

   knau leden niet knau  voor iedereen 

pupillen  €  2,00 € 3,00  €  3,50 

junioren  €  2,50 € 4,00  €  4,50 

overigen  €  4,00 € 6,00  €  7,00 

 

Nainschrijven kan op het secretariaat vanaf 11.00 uur tot 45 minuten 

voor de betreffende loop. 

Het secretariaat is als vanouds gevestigd in Eetcafé De Kanovijver, 

Nollepad 2, Vlissingen.  

 



Parkeren kan op het parkeerterrein Nollebos onder aan de oprit naar de 

Boulevards. Hier is het betaald parkeren. Parkeren kan gratis op de 

parkeerplaats Swanenburgseweg. Voor de TomTommers onder ons de 

postcode daar is 4384 LW Vlissingen  

 

De start en finish van alle lopen is op het einde van parkeerplaats 

Nollebos.  

 

CHRONOLOOG: 

Het chronoloog is als volgt: (Tijden prijsuitreikingen zijn ook 

aangegeven) 

 

12.30 uur pupillen C  jongens en meisjes    ± 1250 meter 

12.35 uur  pupillen B   jongens en meisjes    ± 1250 meter 

 

12.40 uur pupillen A1 jongens en meisjes   ± 1250 meter 

12.45 uur pupillen A2 jongens en meisjes   ± 1250 meter 

 

12.50 uur Prijsuitreikingen pupillen 

 

13.00 uur junioren C en D  meisjes    ± 2500 meter 

13.15 uur junioren C en D jongens    ± 2500 meter 

 

13.30 uur Prijsuitreikingen junioren C en D 

 

13.40 uur junioren B jongens / meisjes junioren A ± 4630 meter 

        junioren B  meisjes / korte cross man/vrouw ± 3220 meter 

14.10 uur trailcross junioren A jongens / mannen /  

                vrouwen/ masters     ± 10140 meter 

 

15.00 uur Prijsuitreikingen overige groepen 

 

PS: Jongens A die meedoen aan de korte cross zijn mannen                 

 

Kijk voor de routes op: 

 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1488316 

 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1488321 

 

 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1488316
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1488321

