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10.19 7e de Vrije Slag door Zutphen 
wedstrijddatum zaterdag 15 augustus 2015 

 
 

hoofdsponsor 

 

wedstrijdlocatie IJsbaan Zutphen 
Leeuweriklaan 37-39 
7203 JD Zutphen 

wedstrijdorganisatie DVSDZ 
baanlengte en -vorm de rivier de Berkel volgende 
sluiting inschrijving 30 minuten voor starttijd afstand 
kosten per recreatietocht €10,00 bij voorinschrijving  

€ 5,00 (250/500m)  
contactpersoon organisatie Felix Post 

Secretariaat DVSDZ 
Braamkamp 125 
7206HE  ZUTPHEN 

telefoon +31 575 526747 
telefoon wedstrijddag (nood) +316 2127 6668 
bankrekening organisatie NL59ABNA0402594991 
e-mail secretariaat@devrijeslagdoorzutphen.nl 
website devrijeslagdoorzutphen.nl  
 
programma aanvang ca ow-klas 

1  3000m recreatietocht 10 jaar en minimaal diploma B 12.00 uur  
2  250m recreatietocht 5 jaar en minimaal diploma B 12.15 uur  
3  1500m recreatietocht 10 jaar en minimaal diploma B 13.30 uur  
4  500m recreatietocht 5 jaar en minimaal diploma B 13.45 uur  
5  920m recreatietocht 8 jaar en minimaal diploma B 14.00 uur  
opm 1 Vergeet niet om het vrijwaringsbewijs te printen en in te leveren. 
opm 2 Bezoek ons ook op facebook.com/DeVrijeSlagDoorZutphen. 
opm 3 Vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op. 

 

 

 

Route vanaf Station Zutphen 
Vanaf station Zutphen ben je lopend in een kwartier 
bij de IJsbaan: 
Ga voor het station naar links. 
Ga op de hoek Nieuwstad naar links (vlak voor de 
school “het Baudartiuscollege”) 
Loop door tot aan de rotonde. 
Ga dan naar rechts op de Coehoornsingel. 
Ga naar voor Sutfene links het voetpad op en loop dit 
af tot aan de IJsbaan. 

Parkeren  
U kunt gratis parkeren op het bouwterrein aan de 
Leeuweriklaan.  
In verband met grote drukte rondom de IJsbaan mag 
er vanaf 2014 niet meer in de nabijheid worden 
geparkeerd. Parkeerplaatsen bij de kerk dienen vrij te 
blijven voor calamiteiten. Voor de Marijkelaan geldt 
een parkeerverbod voor die dag. 
Zwemmers en bezoekers die per auto komen zijn 
verplicht deze te parkeren aan de Leeuweriklaan 21 
(tegenover de JF Kenndyschool). Volg de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars op. De 
loopafstand is ongeveer vijf minuten. 
Parkeerplekken vol? Rijd dan door naar De 
Hanzehal. Vanaf daar kun je in 10 à 15 minuten naar 
de startplaats lopen. U volgt het loop/fietspad vanaf 
de Canadezenbrug tot aan de Prins Bernardlaan en 
slaat dan linksaf voor de brug. 
 


