
 

 
 
Beste begeleiders, 
 
 
In dit document vinden jullie alvast wat informatie met betrekking tot de RoboCup Junior 
2018 competitie op zaterdag 7 april. Wij hopen dat we alle punten en vragen hiermee kunnen 
beantwoorden, en we sturen volgende week meer informatie op, maar als er nog vragen zijn, 
stuur gerust een email naar info@robocupjunior.nl.  

Locatie en bereikbaarheid 
De RoboCup Junior 2018  zal plaatsvinden in het Science Center in Delft. Het volledige adres 
is: 
 
Mijnbouwstraat 120 
2628 RX Delft 
 
Het is ongeveer 10-15 minuten lopen van het trein station Delft (niet Delft-zuid). Er zijn 
parkeermogelijkheden naast het Science Center, maar als er geen ruimte meer is zijn genoeg 
parkeerplekken in de buurt binnen 5-10 minuten lopen. Kijk voor meer informatie op de 
website van het science center: 
https://www.tudelft.nl/sciencecentre/plan-je-bezoek/bereikbaarheid/  
 

 
 

Koffie en Lunch 
Voor de ouders, begeleiders en bezoekers zal er koffie er thee beschikbaar zijn vooraan de 
Mekelzaal  in de Science Center, zolang de voorraad strekt! 
 
Wij zullen ervoor zorgen dat er lunch beschikbaar is voor de gehele team en +1 volwassen 
begeleider per team. Geef voor het aankomende weekend (uiterlijk vrijdag 30 april) aan of er 
nog dieetwensen zijn per team. Onze cateraar kan niet alles faciliteren, bijvoorbeeld een 
glutenvrije lunch is niet mogelijk, maar we kunnen het wel navragen en het communiceren 
wat er wel mogelijk is. Geef de dieetwensen door van je team en begeleiders door een mail te 
sturen naar info@robocupjunior.nl of kimberly@robocupjunior.nl  
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Globale Schema 
We zijn nog druk bezig om nog een gedetailleerde schema te maken met de tijden van de 
teams, maar hier is alvast een globale schema per onderdeel van de dag!  
 
9:00 Aanmelden teams bij balie 
Keuringen (9:00 – 11:00) 
Wedstrijden (10:00 – 16:00): 
 

Dansen (OnStage) 
10:00 Melden bij wedstrijdleiding/jury 
10:00 – 12:00 Oefenronde 
12:00 – 12:30 (lunch)Pauze 
12:30 – 14:30 Wedstrijdronde 
 
Redden Groene veld (JuniorRescue) 
10:00 Melden bij wedstrijdleiding 
10:30 – 11:30 Oefenronde 
11:30 – 12:00 Lunchpauze 
12:00 – 13:00 Wedstrijdronde 1 
13:30 – 14:30 Wedstrijdronde 2 
15:00 – 15:30 Halve finales en finales  
 
Voetbal 1:1 
10:00 Melden bij wedstrijdleiding  
10:00 – 11:00 Oefenen 
11:00 – 12:30 Competitie 
12:30 – 13:00 Lunchpauze 
13:00 – 15:30 Competitie incl halve finales 
15:45 – 16:15 Finale (hoofdpodium) 
 
Rescue Arena (Rescue Line) 
10:00 Melden bij wedstrijdleiding 
10:00 – 11:30 Oefenronde 
12:00 – 13:00 Wedstrijdronde 1 
13:30 – 14:30 Wedstrijdronde 2 
15:00 – 16:00 Halve finales + finales  

 
 
16:30-17:00 prijsuitreiking hoofdpodium 
 

_________________________________________________________________ 

 

Tot 7 april in het science center! 

RoboCup Junior Commissie 2018 

 


