
Vrijdag 18 maart  

8.05 uur verzamelen bij het meetingpoint (bij rood-witte kubus en dicht bij spoor 1 en 2) op Schiphol 

10.05 uur vertrek vlucht KL 1975 

12.05 uur aankomst Boedapest Liszt Ferenc Intl 

De organisatie zorgt voor transport naar Dudince (kosten 20 euro per persoon) 

Belangrijke tijden: 

12 - 14 u. lunch 

12 - 18 u. incheckmogelijkheid voor de ploeg (let op: de kosten voor logies en eten zijn 100 euro per 

persoon) 

18 - 19 u. diner 

19 u. technische bespreking (is alleen voor mij), tijdens deze bespreking worden de startnummers 

verstrekt 

Na de technische bespreking praat ik jullie bij over wat daar verteld is en krijgen jullie je 

startnummers. 

Ik stel voor om tussen 14 en 18 u. ongeveer 45 minuten te trainen (warming up, loslopen). Hoe laat 

precies, dat spreken we op vrijdag af. Dit hangt af van hoe laat we in Dudince aankomen en hoe snel 

het inchecken van het team gaat. 

Zaterdag 19 maart 

5 - 9 u. Ontbijt 

8 u. Openingsceremonie 

8.30 u. Start 50 km mannen + 35 km U23 

10 u. Start 10 km jongens junioren, meisjes junioren en U18 

12 - 14 u. Lunch 

13 u. Start 5 km meisjes jeugd en masters 

13.30 u. Massale start 1 km en 3 km 

14 u. Start 20 km mannen en 20 km vrouwen 

14.40 u. Prijsuitreiking 50 en 35 km 

16 u. Prijsuitreiking 20 km vrouwen 

18 - 20 u. Diner 

21 u. Cultureel programma met disco 

Zondag 20 maart 

6 - 8 u. Ontbijt, vertrek van de ploegen 

Hierna transfer naar de luchthaven van Boedapest. 

10.50 u. Gewenste aankomsttijd op de luchthaven van Boedapest. 

12.50 u. Vertrek met de KL 1976 vanaf Boedapest Liszt Ferenc Intl 

15.00 u. Aankomst op Schiphol. 

 

Enkele dingen waar je goed op moet letten: 

De callroom sluit 15 minuten voor de start, dus voor jullie om 13.45 uur. Zorg dus dat je ruim voor 



13.45 uur bij of in de buurt van de callroom bent! De callroom ligt 50 meter van de start. Jullie gaan 5 

minuten voor de start, dus om 13.55 uur vanuit de callroom naar de start. 

Het parcours is in de vorm van een boomerang en kent 2 keerpunten. De start en de finish zijn voor 

het stadhuis. 

Contactpersonen van de organisatie: 

Monika Sliacka 

msu@dudince-mesto.sk en monikasliacka@gmail.com 

Sekretariát primátora mesta/ Mayor´s  secretary (City Department) 

Mesto Dudince / City Dudince 

Okružná 212 

962 71 Dudince 

Tel: +421 45 5583 112 

Ing. Julius Nyaryas:  

julius.nyarjas@gmail.com 

Technisch directeur 

Website: www.dudince-mesto.sk 

Programmaboekje: 

Het programmaboekje kun je vinden op http://www.tigch.nl/snelwandelen/2016/20160319_info.pdf 

Valuta: 

Slowakije is een euroland. Hongarije is geen euroland, let hier dus op als je op de luchthaven van 

Boedapest geld uit wilt geven. Vaak kun je wel met euro's betalen, maar de omwisselkoers is vaak 

nadelig en wisselgeld dat je terugkrijgt kan in de lokale valuta worden uitbetaald. 
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