
 
 
 

AV Daventria 1906 
Atletiekbaan Sportpark Keizerslanden te Deventer 

 
Deventer, april 2018 
 
Beste atletiekvrienden, 
 
Op zaterdag 19 mei 2018 organiseert AV Daventria 1906 de tweede wedstrijd van de competitie voor 
CD-junioren 2018 van poule 65. De wedstrijd wordt gehouden op de atletiekbaan van het sportpark 
Keizerslanden te Deventer. De routebeschrijving staat op pagina 2. 
 
Hieronder volgen enkele aandachtspunten: 
 

Inschrijvingen 

 Inschrijving kan uitsluitend via atletiek.nu. Alle ploegen dienen uiterlijk donderdag 17 mei 
om 23:59 uur te zijn ingeschreven via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/17192/ 

 Technische nummer zijn ingedeeld in groep 1 en 2. Per ploeg kan slechts 1 deelnemer 
per groep geplaatst worden. 

 Elke atleet mag aan 3 onderdelen deelnemen. De estafette telt hierbij als een 
onderdeel. Bij de looponderdelen graag de beste prestaties vermelden i.v.m. de 
serieindeling. Geen opgave van beste prestatie heeft indeling in de langzaamste serie 
tot gevolg. 

 Wijzigingen op de wedstrijddag zelf zijn niet mogelijk, tenzij goedgekeurd door de 
wedstrijdleider in geval van blessures. (art. 408.3 en 408.4 WR). 

 Kan een ploeg niet deelnemen dan dient dit uiterlijk vrijdag 18 mei 18:00 uur op e-mail 
adres wocavdaventria@gmail.com te worden gemeld. 

Juryleden 

Iedere vereniging dient uiterlijk maandag 14 mei 1 jurylid (1 t/m 4 ploegen), 2 juryleden (5 

t/m 8 ploegen) of 2 juryleden en 1 vrijwilliger (meer dan 8 ploegen) op te geven. De namen 

en jurykwalificaties van de juryleden dienen genoteerd te worden in https://www.atletiek.nu/ 

bij de teamgegevens. Het niet opgeven van een jurylid/vrijwilliger kan leiden tot uitsluiting 

van deelname (art 414.2. competitiereglement). Juryleden en vrijwilligers dienen de gehele 

wedstrijd inzetbaar te zijn voor jurytaken. De juryvergadering zal plaatsvinden om 10.10 

uur.   

Tijdschema 
De aanvangstijd van de wedstrijd is 11.00 uur. Het tijdschema is gepubliceerd op 

atletiek.nu.  

Weging 

materiaal 

Tot een uur voor aanvang van het onderdeel kan er materiaal gewogen en gemeten 

worden. Het ter weging aangeboden materiaal zal tijdelijk worden ingenomen. 

Kleding Uiteraard is het dragen van het clubtenue verplicht. 

Ploegleiders 

vergadering 

De ploegleidersvergadering wordt gehouden voor aanvang van de wedstrijd om 10.30 

uur, zorg dat u op tijd aanwezig bent. 

Wedstrijd 

reglement 

Op deze wedstrijd is het wedstrijd- en competitiereglement 2018-2019 van toepassing. Er 

wordt met nadruk op gewezen dat er ten aanzien van de estafettes een reglements-

wijziging is. De wisselzones zijn nu 30m en het aanloopvak is verdwenen. Het aanloopvak 

is eigenlijk bij de wisselzone gevoegd. 

 
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u richten aan het onderstaande adres. AV Daventria wenst u 
allen een fijne en sportieve wedstrijd toe. Graag tot ziens op 19 mei aanstaande. 
 
Namens de WOC van AV Daventria 1906 
 
Daniëlle Koopman, wedstrijdsecretariaat, tel: 06-44622638 
Peter Vos, jurycoordinator, tel: 06-22184893 
email: wocavdaventria@gmail.com  

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/17192/
file:///C:/Users/Danielle/Dropbox/WOC%20AV%20Daventria%201906/02.%20Wedstrijden/01.%20Competitiewedsrtijden/2018/wocavdaventria@gmail.com
https://www.atletiek.nu/
file:///C:/Users/Danielle/Dropbox/WOC%20AV%20Daventria%201906/02.%20Wedstrijden/01.%20Competitiewedsrtijden/2018/wocavdaventria@gmail.com
http://www.avdaventria.nl/


Routebeschrijving Atletiekbaan AV Daventria 1906, te Deventer 

Sportpark Keizerslanden 

Borgelerdijk 2 (naast zwembad "Borgelerbad") 

7415 ZN Deventer 

 

Route vanaf de A1: 

Kies afslag Deventer. 

- Ga richting centrum (voorbij de sluis links aanhouden). 

- U rijdt dan op een weg waar u de IJssel aan de linkerkant heeft. 

- Volg deze weg met aan de rechterkant het centrum van Deventer en u blijft de weg langs de IJssel 
volgen (kade). 

- U gaat 2 keer onder een brug door. De 2e brug is de spoorbrug. 

- Na deze spoorbrug blijft u de weg volgen (IJsselkade-Rembrandtkade). 

- Na 2 km maakt deze weg een haakse bocht naar rechts. 

- U nadert een rotonde en gaat hier rechtdoor. 

- Weg volgen (over spoor, deze weg heet Overstichtlaan). 

- Bij de eerstvolgende rotonde gaat u links. 

- Na ca. 400 m is er weer een rotonde, u gaat hier rechts (Keizer Karellaan). 

- Na ca. 150 meter ligt aan de linkerkant het sportpark Keizerslanden aan de Borgelerdijk. In eerste 
instantie te herkennen aan de parkeerplaats en het zwembad. 

- De Atletiekbaan bevindt zich vanaf de parkeerplaats 300 m naar achteren (is vanaf de weg niet goed 
zichtbaar). 

  

Route vanaf de N348 vanuit Zwolle via Raalte: 

- Na het bord van de bebouwde kom van Deventer gaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf. 

- Na 50 m gaat u weer rechtsaf. 

- Deze straat heet eerst Wezenland en later Keizer Karellaan. 

- Na ongeveer 1 km ligt Sportpark Keizerslanden aan de Borgelerdijk aan de rechterkant. U slaat 
rechtsaf en passeert het zwembad Borgelerbad. 

- Na ongeveer 300 meter komt u bij de Atletiekbaan (is vanaf de weg nier goed zichtbaar). 

  

Route met openbaar vervoer: 

- Reis met de trein naar station Deventer. Sportpark Keizerslanden ligt circa 2,5 km vanaf het station. 

- Plan uw vervolgreis met de NS reisplanner op ns.nl naar het adres Borgelerdijk, Deventer. 

- U kunt uw reis naar dit adres ook plannen met 9292.nl. 

 

 

http://9292.nl/

