
                                       
                                      

 
  
 

Nieuwsbrief Show, Januari 2019 
                                                                                                                         
 
Middels deze brief willen wij u nog wat extra informatie geven omtrent de NK Show die 26 
januari as in Zwolle plaats zal vinden. 
 
Parkeren en parkeren bussen 
 

 
 
Parkeerplaats P1 kunt u oprijden vanaf de straat “Hogeland”. Bussen kunnen echter niet op 
deze parkeerplaats terecht. Zij kunnen parkeren op de Ossenkamp (zie zwarte streep) aan 
de zijkant van het sportcentrum. Vanuit de bus kunt u dan door de opening van het hek de 
ingang van het sportcentrum bereiken. 
 
Wanneer P1 vol is, verzoeken wij u te parkeren op P2. Tegenover het sportcentrum is een 
indoor Kids speelparadijs “Djambo”, waar niet geparkeerd mag worden. 
 
 



 
Tribune 
 

 
 
Het publiek zit op de tribune op de bovenste verdieping. De deelnemers en personen met 
trainers/begeleiderspassen kunnen plaatsnemen op de uitschuiftribune, bereikbaar via de 
eerste verdieping. Het is niet mogelijk om vanaf de uitschuiftribune de sportvloer te betreden. 
 
De afmeting van de sportvloer is na uitschuiven van deze tribune 44 x 24 meter. 
 
Op beide verdiepingen is een horeca gelegenheid. De horeca gelegenheid op de eerste 
verdieping heeft een keuken. Deze zullen vanaf ’s morgens vroeg open zijn.  
De horeca gelegenheid op de tweede verdieping gaat om 13:00 uur open. Deze horeca 
gelegenheid heeft geen keuken, maar verkoopt naast dranken wel belegde broodjes en 
koude snacks. Bespaar jezelf en ook anderen een hoop wachttijd, door buiten de pauze 
tijden iets uit de keuken te bestellen. 
 
 
Betreden van de sportvloer 
 
Zoals eerder genoemd, moeten de sporters helaas eerst een trap af om op de sportvloer te 
komen. De trap bevindt zich in de sluis (op de lange kant in het midden). Onder de trap 
worden banken neergezet, waar de sporters hun rolschaatsen aan kunnen doen.  
Om het op- en afrijden vloeiend te laten verlopen, willen wij de groep die heeft gereden 
vragen even te wachten links van de sluis (zie rode streep op de plattegrond), totdat de 
nieuwe groep opgereden is. Daarna kunnen zij de sluis in om hun rolschaatsen uit te doen. 
 
 
Opening en prijsuitreiking 
 
De opening zal op sportschoenen plaatsvinden, dus aan iedereen de vraag om schone 
binnensportschoenen mee te nemen. Buitensportschoenen zijn niet toegestaan op de 
sportvloer. Mocht uw vereniging in bezit zijn van clubtrainingspakken, gaat onze voorkeur 
hier naar uit. 
 
Bij de prijsuitreiking zal het wel mogelijk zijn om vanaf de uitschuiftribune de baan te 
betreden (onderste rij wordt dan namelijk uitgeschoven en het hek wordt verwijderd). 
Zodoende doen we de prijsuitreiking wel op rolschaatsen. 
 
 
  



 
 
 
Verkoopstands 
 
Tijdens de NK zullen Skatersworld (rolschaatsen & onderdelen) en Creative Fun (stoffen, 
steentjes en kleding) aanwezig zijn. 
 
 
Foto’s 
 
Tijdens het NK worden door verschillende fotografen foto’s gemaakt van de showgroepen. In 
verband met de Privacywet willen wij de verenigingen verzoeken bij hun deelnemers te 
inventariseren of zij er geen bezwaar tegen hebben als foto’s worden geplaatst op social 
media. Bij het afhalen van de deelnemerspassen, wordt een afgevaardigde van de 
vereniging gevraagd hiervoor te tekenen. 
 
 
Kaartverkoop 
 
Voor de kaartverkoop ter plaatse zal een pinapparaat beschikbaar zijn. Onze voorkeur gaat 
uit naar betaling per pin en anders graag gepast betalen. 
 
 
Vrijwilligers 
 
De showcommissie heeft nog een aantal vrijwilligers nodig en verzoekt u daarom vriendelijk 
binnen de vereniging ouders te stimuleren om te helpen. Wij hebben o.a. hulp nodig bij de 
kassa, op de parkeerplaats en bij de deurcontrole. Met voldoende hulp kan er gerouleerd 
worden. Aanmelden graag via commissieshow@gmail.com. Naam en e-mailadres van de 
vrijwilligers vermelden s.v.p. en eventueel voorkeur voor de taak. Er wordt daarna een 
rooster opgemaakt en naar de vrijwilligers gestuurd.  
 
 
Wij wensen iedereen een prettig en sportief kampioenschap toe. Succes met de 
voorbereidingen. 
 
Met sportieve groet, 
 
 
Namens het Sectie Bestuur Kunstrijden, 
Ad Roothans 
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