Holten, september 22
Het komt steeds dichterbij, het WK Touwtrekken in Holten! Hierbij nog wat laatste relevante
informa e. We hebben er alles aan gedaan om er een onvergetelijk WK van te maken en kijken er
naar uit om jullie allemaal te ontvangen. See you in Holten!
Reisinforma e en parkeren
Per auto:
De loca e is prima te bereiken met de auto, het is enkele minuten rijden vanaf de A1. Adres voor de
naviga e: Landuwerweg 17 in Holten.
Gasten die verblijven op Landal kunnen parkeren op de centrale parkeerplaatsen op het park. Het
park zelf is autovrij. Het is wel toegestaan om bagage bij het huisje uit en in- te laden.
Gasten die verblijven op de Lindenberg parkeren de auto bij het huisje.
Vanaf Schiphol/per trein
Vanwege de aangekondigde staking in het openbaar vervoer op dinsdag 13 september regelen we
voor die dag busvervoer vanaf Schiphol. Kosten daarvoor zijn €20,- per persoon.
Kom je aan op woensdag 14 september, dan kun je gewoon met de trein naar Holten. Kijk op NS.nl
voor meer info en mogelijkheden voor groepskor ng.
We weten nog niet of de treinen weer rijden op maandag 19 september. Zodra je in Holten bent
informeren we je over de terugreis.Mochten de treinen rijden op maandag 19 september, dan is er
een shu leservice vanaf het veld naar sta on Holten.
Telefoonnummer voor vervoer vanaf Schiphol en de shu le-service: 06-17038591
Graag laten weten van welk team je bent, hoe laat je opgepikt kunt worden en met hoeveel
personen.
Ontvangst en inchecken
De organisa e is op het veld te herkennen aan blauwe polo’s met Organiza on achterop. Vrijwilligers
hebben oranje shirts aan.
Bij het O ce op het veld haalt ieder team de teamtas op. Hierin zit het volgende: sleutels voor de
accommoda e (1 sleutel en 2 tags per huisje), accredita es, weeglijsten en rugnummers voor de
coaches, weegbrie es, herinneringsmedailles en pla egrond van het park. A ankelijk van je boeking
kan de inhoud van de tas verschillen.
In de huisjes staan goodiebags met Sallandse lekkernijen.
Als je niet aankomt tussen 8.00 en 20.00 uur dan graag vooraf event laten weten, dan zorgen we dat
je opgevangen wordt.
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Uitchecken
Uitchecken voor maandag 19 sep 10:30 uur, sleutels en tags inleveren bij O ce. Bij vertrek: huisjes
veegschoon opleveren, prullenbakken leeg en afval naar de centrale afvalcontainer op het park. Er is
borg in rekening gebracht, de eindcontrole door het park bepaalt of je deze terugkrijgt. Als je dat
zeker wilt weten vraag dan iemand van het park voor de eindcontrole. Aan te vragen bij de recep e.

Let op: bij verlies van een sleutel wordt €25,- in rekening gebracht.

Voorzieningen op het terrein
Meest belangrijk: het wedstrijdveld; afgezet met een houten omheining. Verder; 2 grote tenten, voor
ontbijt, diner, wegen en feesten. Er is een grote tribune voor 800 personen en 2 grote schermen om
live beelden, uitslagen etc te tonen. Ook is er gasten-WIFI in en rondom de tent.
Tijdens alle westrijddagen is er een lmploeg aanwezig, de wedstrijden zijn te volgen via een
livestream, ga hiervoor naar www.tugofwarholten.nl en klik op de bu on livestream.
Voor de kleinsten is er de mini-pullers arena, verzorgd door Kinderdagverblijf de Vossebelt.
Ook aan de inwendige mens is gedacht; een foodstreet met een divers aanbod hee voor ieder wat
wils. Uiteraard is er ook een verkooppunt voor merchandise, waar ook de welbekende Meilinks te
koop zijn.
Er wordt gewerkt met munten voor de consump es. De munten en merchandise kunnen worden
betaald met PIN of contant geld. We nemen geen buitenlandse valuta of cheques aan.

Accommoda e
De huisjes zijn gelegen op 2 vakan eparken: Landal en de Lindenberg.
Voor beide parken geldt dat er WIFI aanwezig is op het park. Er is linnengoed aanwezig en 1
handdoek-pakket per persoon. Er kan schoon linnengoed of een extra handdoekpakket
worden besteld bij de recep e, kosten zijn €8,50.
Meer informa e: h ps://www.landal.nl/parken/twenhaarsveld en www.delindenberg.nl
Voorzieningen
In Holten zijn diverse voorzieningen: 3 supermarkten, 2 drogisten, HEMA, diverse
restaurants en pinautomaten. Ook is er een apotheek en een etsverhuur. Op het veld is een
huisarts aanwezig jdens de wedstrijden. Er is een kleine supermarkt op het Landal-park en
een zwembad. Informeer gerust bij het O ce voor speci eke wensen, we helpen je graag
verder.
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Medische ondersteuning en calamiteiten
Tijdens de wedstrijden is voortdurend EHBO en een huisarts aanwezig op het veld.
Daarnaast voorziet de TWIF in chiropractors die voor alle deelnemers te bezoeken zijn.
Het Deventer Ziekenhuis is het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Indien nodig is de ambulance
binnen enkele minuten ter plaatse, de ambulancepost is dichtbij.
Er is een calamiteitenorganisa e ingericht, oa voor afstemming met de hulpdiensten mocht
dat nodig zijn.

Corona-maatregelen
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Er zijn op dit moment geen beperkingen voor
(sport)evenementen. Uiteraard geldt wel: heb je klachten, blijf thuis.
Deelnemers vanuit de EU kunnen zonder beperkingen naar Nederland reizen. Voor inwoners
van buiten de EU gelden een aantal voorwaarden (oa vaccina ebewijs). Voor meer
informa e:
h ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/
checklist-inreisregels-nederland
Huisregels en AVG
In het kort komt het er op neer: niet roken op plekken waar is aangegeven dat dat niet mag,
geen alcohol onder de 18, geen aanstootgevende teksten of handelingen en je gaat er mee
akkoord dat je op de foto/ lm kan komen. De volledige huisregels en de AVG-richtlijnen zijn
te vinden op onze website; h ps://tugofwarholten.nl/wp-content/uploads/2022/07/
Huisregels-SITH.pdf
Programma

Ontb t

Wegen (sessie 2)

07.30 tot 12.00

17.00 tot 20.00

Wegen (sessie 1)

Diner
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Woensdag 14 september
De poule-indelingen en
lotingen worden per dagdeel
bekend gemaakt en tijdens de
wedstrijden getoond op de
grote schermen langs het
wedstrijdveld en en worden
omgeroepen door de speaker

Donderdag 15 september

Open Club

06.00 tot 09.00

13.30

10.00 tot 18.00

Ontb t

Start wedstr den
middagprogramma

Mini Pullers (kinderopvang)

M560,W500 U23MIX560

07.30 tot 08.30 en

10.00. tot 01.00

11.30 tot 12.30

17.00 tot 20.00

Stempelen

Diner

Foodstreet

21.00 tot 02.00
09.30

20.15

Start wedstr den
ochtendprogramma

Pr suitreiking in de tent

Feestavond in de tent met DJ Sjors
en Disco Boontje

M680, MIX580, JM560, JW480

Vrijdag 16 september

Open Club

06.00 tot 09.00

13.30

10.00 tot 18.00

Ontb t

Start wedstr den
middagprogramma

Mini Pullers (kinderopvang)

M640, W540, JMIX520

07.30 tot 08.30 en

10.00. tot 01.00

11.30 tot 12.30

17.00 tot 20.00

Stempelen

Diner

Foodstreet

21.00 tot 02.00
09.30

20.00

Start wedstr den
ochtendprogramma

Openingsceremonie op het veld,
aansluitend pr suitreiking in de tent
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M720, U23M600, U23W500

Feestavond in de tent met
Rockaholics

Zaterdag 17 september

Landen

06.00 tot 09.00

13.30

10.00 tot 18.00

Ontb t

Start wedstr den
middagprogramma

Mini Pullers (kinderopvang)

M560,W500 U23MIX560

07.30 tot 08.30 en

10.00. tot 01.00

11.30 tot 12.30

17.00 tot 20.00

Stempelen

Diner

Foodstreet

21.00 tot 02.00
09.30

20.15

Start wedstr den
ochtendprogramma

Pr suitreiking in de tent

Feestavond in de tent met Jazzalike,
DJ Sjors en Disco Boontje

M680, MIX580, JM560, JW480

Zondag 18 september

Landen

06.00 tot 09.00

13.30

10.00 tot 18.00

Ontb t

Start wedstr den
middagprogramma

Mini Pullers (kinderopvang)

M640, W540, JMIX520

07.30 tot 08.30 en

10.00. tot 01.00

11.30 tot 12.30

17.00 tot 20.00

Stempelen

Diner

Foodstreet

21.00 tot 02.00
09.30

20.00

Start wedstr den
ochtendprogramma

Pr suitreiking in de tent, aansluitend
sluitingsceremonie op het veld.
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M720, U23M600, U23W500

Feestavond in de tent met
Reeperbahner Stimmungsmacher,
DJ Sjors en Disco Boontje

