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VOORWOORD 

Beste openwater liefhebbers, 

Het open water seizoen start dit jaar met veel beloftes: 

1. Er komen diverse nieuwe wedstrijden bij op de KNZB 
kalender 

2. Er komt een EK open water zwemmen voor Masters 
naar Eindhoven 

3. Er worden minstens 8 pogingen gedaan Het Kanaal 
over te zwemmen 

4. Open water trainingskampen en in de aanloop centrale 
trainingen 

5. Een slotfeest met voor de open water zwemmer een 
leuke afsluiting met de uitreikingen van de nationale 
klassementsprijzen 

6. De klassementen “leunen” minder op het (O)NK 

De wedstrijdkalender staat dit jaar vanaf half juni tot half 
september bol van de evenementen die de moeite waard 
zijn. Van Leiden tot Hank. Van Stadskanaal tot Sluis, van 
Appeltern tot Scheveningen en van Anna Paulowna tot 
Eindhoven. De spreiding in het seizoen is geografisch én in 
tijd goed. Er zijn ook anderen die een graantje willen 
meepikken op de groei ven goede naam van onze sport. De 
diverse circuits als in Zeeland met Zwemmen langs 
Walcheren en de Protour van Stichting Aquarius doen hun 
best, maar trekken weinig deelnemers. De Amsterdam City 
Swim is een bijzondere uitzondering. Deze tocht voor het 
goede doel was in 2012 een enorm succes en heeft een 
royale deelname. In 2013 wordt een vervolg genomen 
waarbij voorafgaande aan het seizoen de inschrijving 
gesloten is vanwege de grote deelname. De KNZB 
evenementen daarentegen behoren tot de best 
georganiseerde en veiligste open water zwemevenementen 
ter wereld - dat kunnen we wel met recht beweren. 

Het is prachtig dat wanneer een enkele wedstrijd om welke 
reden dan ook ermee moet stoppen er weer nieuwe 
organisaties opstaan en een leuk evenement weten neer te 
zetten. Dit jaar is vooral ook interessant dat een nostalgische 
locatie weer op de kalender teruggekeerd is: De 
Bosbaan. Voor velen van de oudere zwemmers een vleug 
van nostalgie die de harten sneller doet kloppen. Ook na 
enkele jaren weer terug is Hank, nu niet in de warmste 
zomerdagen, maar als slotwedstrijd. Helaas is het niet gelukt 
om het EK open water zwemmen naar Hoorn te krijgen. 
Hoorn heeft goed gelobbyd en ook ons bondsbestuur en 
bondsbureau heeft zijn best gedaan. Een en ander in de 
besluitvorming bij de LEN is niet naar tevredenheid van 
zowel de LEN als onze vertegenwoordigers gegaan. Er 
komen vast meer kansen. De LEN-cup is in elk geval een 
redelijk alternatief voor Hoorn.De LEN heeft Nederland, of 
beter PSV, wel het EK masters gegund. Het belooft heel wat 
te worden in het Pieter van den Hoogenband-bad, maar ook 
in het Eindhovens Kanaal. Een 3km, enkele reis naar het 
centrum. De trend die met de IJsslmeerbikkels in 2010 is 
ingezet in Het Kanaal zet zich voort. Dit jaar zijn er veel 
pogingen om de grote oversteek te maken. Voor zover mij 
bekend zijn er 5 solo-zwemmers en 3 estafettes die de 
ultieme uitdaging aan wilen gaan. Zouden we in één jaar tijd 
ineens 5 solo-kanaalzwemmers rijker zijn? Vorig jaar waren 
er ook al drie bijgekomen. Is dit de trend voor de toekomst? 
Uiteraard aan allen succes! Dit jaar terug van wegeweest en 
meervoudig versterkt terug: het open water trainingskamp. 
zowel de professionals van SportstarZ als de topzwemmers 
wagen zich er aan. Meerdere kampen op verschillende 
locaties worden in de aanloop georganiseerd. Daaraan 
voorafgaande zijn er in Noord-Holland en het Eindhovense 
centrale trainingen georganiseerd. De laatste daarvan zal 
rond het verschijnen van het open water boek plaatsvinden. 
Tot slot waren er afgelopen winter meer (openbare) 100x100 

trainingen dan ooit. Het lijkt een trend te worden dat de open 
water en lange afstandszwemmers elkaar opzoeken in de 
wintermaanden en de aanloop van het open water seizoen. 
De TOWZ stimuleert en steunt deze initiatieven waar nodig 
en hoopt dat ze een goed vervolg krijgen in volgende jaren.  

Dit jaar zal er een open water gala georganiseerd worden 
met daarbij de uitreiking van de klassementsprijzen. In 
tegenstelling tot vorige jaren is het niet op locatie van de 
laatste klassementswedstrijd, maar in Zwembad Merwesteijn 
in Nieuwegein. Is dit is een terugkeer naar de jaren 70 met 
de Nacht van Alphen. Daar werd in het 50m-buitenbad een 
meervoudige 10km zwemwedstrijd georganiseerd. zowel 
schoolslag als vrije slag werd er gezwommen. Er was ook 
een 100x100 estafette. Een mooie gelegenheid om de 
klassementsprijzen uit te reiken. Nee het wordt zeker niet zo 
iets. Wel een zwemwedstrijd, wel klassementsprijzen. Niet te 
vergeten een goede maaltijd. 

De klassementen zijn in de marges aangepast. Voor diverse 
categorieën zijn de afstanden aangepast (verhoogd). Eerder 
heeft de taakgroep bedacht dat meer klassementen het 
nodig hadden om meer kilometers te hebben dan eerdere 
jaren. Na goed advies van de klassementstellers is dit 
beperkt tot minder klassementen. De taakgroep heeft in 
tweede instantie vooral gekeken naar het aantal 
wedstrijddagen waarop gezwommen moet worden in 
samenhang met het aantal mogelijke zwemmers die het 
maximum aantal punten kunnen behalen. Afgelopen jaren 
was het theoretisch mogelijk om bij de vrije slag senioren en 
vrije slag jeugd 3 of zelfs meer zwemmers te hebben met 
300 punten. Het was ook mogelijk om in drie wedstrijden een 
maximale klassementsscore te behalen. Dan wordt de ONK 
als scherprechter wel erg belangrijk. Dat is nu aangepast en 
kan elk jaar nu aan de hand van de wedstrijdprogramma’s 
(vooraf) op maat aangepast worden. 

Helaas is de gehoopte samenwerking met onze zuiderburen 
nog niet van de grond gekomen. De wil is er zeker bij beide 
partijen, doch de financiering blijkt lastig te zijn. Het lijkt me 
goed om de toppers en subtoppers uit “De Lage Landen” 
tegen elkaar te laten zwemmen in één competitie. Komt er 
een multinationaal klassement in 2014. Wie weet? Hoe de 
competitie op te zetten is op zich een keuze die gemaakt kan 
worden. Prijzen en eventueel prijzengeld -we moeten toch 
ergens voorzwemmen - daar ligt een vraag (wie biedt zich 
aan?). Daarnaast speelt mee dat wij Nederlanders vrij zijn 
om naar het buitenland te gaan wanneer we willen (ja, wel 
aanvragen bij de regio), onze zuiderburen mogen niet zo 
maar in het buitenland zwemmen wanneer er in eigen land 
een wedstrijd is. Wanneer er een zwembad NK is mag er 
geen open water plaatsvinden en deelname in het buitenland 
wordt dan ook niet toegelaten. Een andere belofte is de start 
van het zwembad open water zwemmen. In Noord-Holland 
zijn enkele succesvolle evenementen geweest. De 
deelnemers waren erg enthousiast. Er zijn ook wedstrijden 
afgelast vanwege te geringe deelname. Toch is deze vorm 
van zwemmen, met een parcours om boeien in het 
zwembad, een veelbelovende vorm vooraf en na afloop van 
het open water seizoen. 

Het open water seizoen heeft veel beloftes. Of álles 
bewaarheid wordt, zal de tijd leren. In elk geval wordt het een 
leuk en spannend open water seizoen. 

Ik kijk er naar uit! Ik wens de deelnemers, de juryleden en 
waarnemers, de organisaties en betrokkenen, een sportief 
en succesvol seizoen toe. 

Richard Broer 

coördinator van de Taakgroep Open Water Zwemmen van de KNZB 
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1 LEEFTIJDSINDELING, WAT MAG IK ZWEMMEN IN 2013?  

 

Hoe lees je dit hoofdstuk? 
Onderstaande tabel geeft weer welke afstanden er per 
jaargang gezwommen mogen worden volgens de 
reglementen. Daarnaast wordt aangegeven hoe vaak je mag 
starten, of je mag deelnemen aan het (O)NK en aan welke 
klassementen. Een deel van de klassementen voor hogere 
leeftijdsgroepen staat open voor jongere deelnemers. Zo kan 
aan een 1000m vrije slag senioren ook door jongens 
minioren 6 deelgenomen worden.  

Leeftijdsindeling - kort door de bocht uitgelegd:  
Elke jaargang zwemt in de leeftijdsgroep waarin hij/zij zwemt 
in het zwembad. Echter voor alle leeftijdsgroepen - anders 
dan Masters - wordt de verblijfsduur in de leeftijdsgroep 
verlengd tot het einde van het open water seizoen. Dus: kun 
je starten in juni in leeftijdsgroep X, zwem je het hele open 
water seizoen in leeftijdsgroep X. Er is géén overgang naar 
leeftijdsgroep Y per 1 september. Voor Masters geldt het 
hele seizoen dezelfde leeftijdsindeling als in het zwembad. 
Hier loopt de leeftijdsindeling synchroon.  

Vaste caps 
Iedere wedstrijddeelnemer mag met een vaste cap 
zwemmen! De caps zijn verbonden aan de klassementen 
waarbinnen gezwommen wordt. Zo zal een deelnemer die 
zowel schoolslag als vrije slag zwemt bij de senioren twee 
vaste caps kunnen hebben. Een jongen minior 6 die onder 
de minioren met zijn eigen cap zwemt, zal voor eventuele 
starts bij de junioren niet met zijn miniorencap mogen 

starten. Er zal dus een leen- of huurcap van de organisatie 
nodig zijn of een andere vaste cap. De caps zijn 
overdraagbaar wanneer deze niet meer door de vaste 
gebruiker gebruikt worden. Dit kan niet binnen één weekend.  

Tijdraces 
In deze tabel zijn geen tijdraces opgenomen. De tijdrace is 
een individuele start die meetelt voor het leeftijdsklassement 
waar je voor zwemt, of (als default) het seniorenklassement. 
Bij de Masters telt de 1000m tijdrace mee wanneer het de 
snelste tijd is (bij 2 starts) in het kilometerklassement. Als 
Master of junior dient bij inschrijving aangegeven te worden 
voor welk klassement je je tijdrace wilt laten tellen (zodat je 
niet voor de default senioren en jeugd zwemt).  

Jaargangen, leeftijdsgroepen en afstanden 2013 (samenvatting) 
geb. jaar jongens  meisjes max/dag min. klas

1
  samen met max. starts prest2 

2007
3
 minioren 1 minioren 1 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 

2006  minioren 1 minioren 1 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 

2005 minioren 2 minioren 2 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 

2004 minioren 3 minioren 3 250m geen minioren 1/2/3 1 nee 

2003 minioren 4 minioren 4 500m geen minioren 4/5/6 2 ja 

2002 minioren 5  500m geen minioren 4/5/6 2 ja 

2002  minioren 5 1000m geen minioren 4/5/6 en junioren 2 ja 

2001 minioren 6  1500m geen minioren 4/5/6 en junioren 2 ja 

2001  junioren 1 2500m 1000/500m hoger mag 2 ja 

2000 junioren 1 junioren 2 3000m 1000/500m hoger mag 2 ja 

1999 junioren 2 junioren 3 3000m 1000/500m hoger mag 2 ja 

1998  jeugd 1 10000m 1000m hoger mag 2 ja 

1998 junioren 3  10000m 1000/500m hoger mag 2 ja 

1997  jeugd 2 geen 1000m hoger mag geen max ja 

1997 junioren 4  geen 1000/500m hoger mag geen max ja 

1996 jeugd 1 senioren/D1 geen 1000m hoogste/hoger mag geen max ja 

1995 jeugd 2 senioren/D2 geen 1000m hoogste/hoger mag geen max ja 

1994 senioren/H1 senioren/D open geen 1000m hoogste geen max ja 

1993 senioren/H2 senioren/D open geen 1000m hoogste geen max ja 

1992 e.e. senioren/H open senioren/D open geen 1000m hoogste geen max ja 

1993 e.e. Masters heren Masters dames 5000m 500m senioren (extra) mag geen max ja 

Opmerkingen 
1. Alle afstanden zijn behoudens een herstart na het staken van een wedstrijd. Dit betekent dat bij een herstart de eerdere 

meters van de eerste start vervallen. Eigenlijk net als een valse start in het zwembad: je begint opnieuw.  

2. Bij de minioren mogen jongens en meisjes, rekening houdend met de reglementen gezamenlijk starten. Bij de Masters en 
bij afstanden van 5km en langer mag een gezamenlijke start wanneer er voldoende ruimte is om samen te starten.  

3. Het open water zwemseizoen geldt van 1 oktober tot en met 30 september. 

4. Vanaf de datum dat de 6-jarige (minioren 1) leeftijd wordt bereikt, kan worden deelgenomen aan wedstrijden. 

5. Voor wedstrijden in het Open Water Zwemmen geldt een leeftijdsgroep van 1 oktober tot en met 30 september, bepaald 
door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt 

6. De maximale afstanden zeggen niets over de te zwemmen slag.  

                                                           
1
  Bij twee afstanden is de eerste afstand voor schoolslag en de tweede voor de vrije slag 

2
  Mag naast een wedstrijdnummer ook een of meer prestatietochten doen.  

3  
Vanaf de datum dat de 6-jarige (minioren 1) leeftijd wordt bereikt, kan worden deelgenomen aan wedstrijden. 
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2 KALENDER BENELUX 2013 

 

In de volgende lijst staan alle aan ons bekende officiële en onofficiële wedstrijden en toertochten van zowel Nederland, België 
als Luxemburg. Bij wedstrijden in het bruin toestemming vragen bij uw kring (als je KNZB-zwemmer bent). Bij prestatietochten 
(ook in het bruin omdat niet altijd duidelijk is of het een wedstrijd betreft of een prestatietocht) is dat niet noodzakelijk 

datum erkenning wedstrijdnaam  locatie langste vs afstand 

Juni 
    

Vrij 14-06-2013 KNZB 3
e
 Speedo Swim-in Leiden 3,0 

Za 15-06-2013 KNZB Twenterand Kanaalrace Vriezenveen 10,0 
Zo 16-06-2013 KNZB ZV Haerlem Spaarnwoude 5,0 
Za 22-06-2013 KNZB 1

e
 Havens Swim Dordrecht 3,0 

Za 22-06-2013 KNBB Swimming team Saint Hubert Neufchateau 1,0 
Zo 23-06-2013 KNZB OWW de Binnenmaas Strijen 5,0 
Za 29-06-2013 KNZB Stichting Open Water Zwemmen Scheerwolde 5,0 
Za 29-06-2013 KNBB Royal Ostend Swimming Spuikom, Oostende 5,0 
Zo 30-06-2013 KNZB De Rode Loper Stadskanaal 5,0 
Zo 30-06-2013 KNZB Tour de Put (vervallen) Rijswijk 2,0 

Juli     

Wo 03-01-2013 ZLW 1
e
 Zee zwemtocht Kattedijke - Wemeldinge 3,8 

Vr 05-07-2013 KNZB Harense Smid race + ONK  Appeltern 5,0 
Za 06-07-2013 KNZB Harense Smid race + ONK  Appeltern 5,0 
Za 06-07-2013 KBZB Z.W.E.M Vrienden Lokeren 5,0 
Zo 07-07-2013 KNZB Scheldestroom Sluis 5,0 
Zo 07-07-2013 KNZB/NTB 2

e
 Volendam in beweging Volendam 6,0 

Do 11-07-2013 NTB??? Beach Challenge Den Haag, Kijkduin 3,0 
Za 13-07-2013 KNZB Open water wedstrijd Rotterdam + NSK Rotterdam, Nesselande 2,0 
Za 13-07-2013 KBZB 36

e
 Rapendoortocht Lokeren-Maasmunster 5,0 

Zo 14-07-2013 KNZB Lektocht Beusichem – Culemborg 6,0 
Zo 14-07-2013 ??? Openwater zwemevent Muiderberg - Pampus 6,7 
Za 20-07-2013 KNZB 25

e
 Oude Veer Anna Paulowna 3,0 

Za 20-07-2013 LSF Luxembourg Openwater Challenge Weiswampach 5,0 
Zo 21-07-2013 KNZB 3

e
 Openwater wedstrijd ’t Y Amsterdam 3,0 

Wo 24-07-2013 KNZB 1
e
 Oostkapelle – Domburg Oostkapelle 4,0 

Zo 28-07-2013 KNZB 4
e
 Brakenboer trofee Medemblik 10,0 

Ma 29-07-2013 protour King of the Rivers Rotterdam 3,0 
Wo 31-07-2013 ZLW 3

e
 Zeeuwse zwemtocht Westkapelle - Zoutelande 4,0 

Augustus     

Vrij 02-08-2013 KNZB 1
e
 dag Ter rede van Hoorn Hoorn 10,0 

Za 03-08-2013 KNZB 73
e
 Havenwedstrijd van Breskens Breskens  3,0 

Za 03-08-3013 KNZB 2
e
 dag Ter rede van Hoorn Hoorn 10,0 

Za 03-08-2013 KBZB 22
e
 Traversee l’eau d’heure Froidchapelle 5,0 

Zo 04-08-2013 KNZB OWW de Bosbaan Amsterdam  4,0 
Wo 07-08-2013 ZLW 3

e
 Zeeuwse Zwemtocht Dishoek - Zoutelande 4,0 

Za 10-08-2013 KNZB 43
e 

Zwemmarathon Stavoren – Medemblik Medemblik 22,0 
Za 10-08-2013 KBZB Le grande large Bergen (Mons)  5,0 
Za 10-08-2013 ??? 2

e
 Zwemtocht Marsdiep Den Helder - Texel 4,0 

Za 10-08-2013 op uitnodiging 6
e
 Caspar de Robles zwemtocht Harlingen 5,0 

Zo 11-08-2013 KBZB 14
e
 Kanaal Herentals- Bochtolt Geel 5,0 

Zo 11-08-2013 KNBRD 56
e
 Zeemijl Bloemendaal 1,8 

Do 15-08-2013 KBZB 41
e
 Openwater wedstrijd St. Niklaas 1,0 

Za 17-08-2013 KNZB Heerjansdam Heerjansdam 3,0 
Za 17-08-2013 ZLW 4

e
 Zoutelande – Vlissingen Zoutelande 8,0 

Za 17-08-2013 KBZB Meense zwemkring Menen 2,0 
Za 17-08-2013 ??? 5

e
 De vrije slag door Zutphen Zutphen 5,0 

Zo 18-08-2013 KNZB 4
e
 IJzeren man  Vught 5,0 

Zo 18-08-2013 KBZB Damme – Brugge Brugge 5,0 
Zo 18-08-2013 ??? 3 Nautische Mijlen13

e
 of  Cuijk - Grave 5,4 

Wo 21-08-2013 ZLW Vlissingse zee zwem race Vlissingen 1,8 
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datum erkenning wedstrijdnaam  locatie langste vs afstand 

Za 24-08-2013 KNZB PSV + NK 10km  Oirschot 10,0 
Za 24-08-2013 KBZB 1

e
 dag Openwater wedstrijden Willebroek 10,0 

Zo 25-08-2013 KNZB 82
e
 Dopharma OWW Oosterhout 5,0 

Zo 25-08-2013 KNZB 2
e
 dag Openwater wedstrijden Willebroek 5,0 

Zo 25-08-2013 KNZB Zee zwemtocht Harlingen 2,0 
Zo 25-08-2013 NTB Krommerijn Zwemmarathon Wijk bij Duurstede - Utrecht 24,0 
Za 31-08-2013 KNZB De Ganzetrek Wilhelminadorp 2,0 

Za 31-08-2013 KBZB 15
e
 Brugse doortocht Brugge 1,0 

September     

Zo 01-09-2013 KNZB Kanaalrace  Vlissingen 5,0 
Ma 02-09-2013 protour King of the Rivers Amsterdam 10,0 
Za 07-09-2013 KNZB 4

e
 OWW Merwedekanaal Vianen 3,0 

Za 07-09-2013 KNZB/LEN EK Masters Eindhoven 3,0 
Zo 08-09-2013 KNZB OWW Aquarijn Nieuwegein 1,0 
Zo 08-09-2013 ??? 2

e
 Amsterdam City Swim Amsterdam 2,028 

Za 14-08-2013 KNZB OWW de Kurenpolder Hank 2,0 
Zo 25-08-2013 KNZB 3

e
 Jan van Scheijndel Bokaal Kijkduin - Scheveningen 7,0 
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3 WEDSTRIJDEN OPEN WATER CIRCUIT 2013 

 

3.1 3e SPEEDO Swim-In Leiden 

Wedstrijddatum vrijdag 14 juni 2013 

 

 

Wedstrijdlocatie Oude Vest, Leiden (start vanaf de Beestenmarkt) 
Organisatie LZ 1886 i.s.m. ELSZWV Aquamania 
Baanlengte/vorm baan 750m in een vrijwel rechte baan 
Sluiting inschrijving maandag 10 juni 20.00 uur 
Kosten wedstrijd 3km € 10,00 
Kosten wedstrijd en 
prestatietocht 1500m 

€ 7,50 

Kosten wedstrijd en 
prestatietocht 250m 

€ 4,00 

Kosten estafette gratis 
Contactpersoon organisatie  Boy Heijnekamp 
Telefoon +31 6 21821544  
E-mailadres organisatie info@swiminleiden.nl  
Inschrijvingen wedstrijd via OLOWIS 
Inschrijvingen prestatietochten via www.swiminleiden.nl 
Website organisatie www.swiminleiden.nl 
Algemene informatie/B.G.G. +31 6 2182 1544  
Telefoon op de wedstrijddag +31 6 2182 1544  
 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering  17.15 uur  
1 a 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3  18.00 uur  
1 b 250m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 18.01 uur  
2 a 250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 18.05 uur  
2 b 250m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 18.06 uur  
3  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 18.15 uur  
4 a 1500m vrije slag heren jeugd en senioren open 18.30 uur geen 
4 b 1500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4  18.31 uur vsjj 
5 a 1500m vrije slag dames jeugd en senioren open 18.35 uur geen 
5 b 1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 18.36 uur vsjm 
6 a 1500m vrije slag Studentenkampioenschappen Open Water Zwemmen heren 19.15 uur geen 
6 b 1500m vrije slag Studentenkampioenschappen Open Water Zwemmen dames 19.16 uur geen 
7  1500m prestatietocht 12 jaar en ouder 19.20 uur  
8  3000m vrije slag heren jeugd en senioren open 20.00 uur vsh/j 
9  3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 20.05 uur vsd/j 

10  4x250m vrije slag estafette all-in 21.00 uur  

opm De programmanummers a/b starten na elkaar in een Wave-start 
opm Voor deelname aan de Studentenkampioenschappen (prog.nr. 6) dienen de deelnemers te studeren aan een HBO- of 

WO-instelling, of zijn daar niet langer dan één jaar geleden afgestudeerd. Tevens dienen zij lid te zijn van een 
Studentenzwemvereniging of KNZB-vereniging. Bij dit nummer is tijdwaarneming aanwezig, het hebben van een 
KNZB-startnummer is niet verplicht. Het KNZB-wedstrijdreglement is van toepassing op dit programmanummer. 

opm Prog. 8 en 9: indien bij het 1500 meter-keerpunt de achterstand van een deelnemer op de koploper meer dan 15 
minuten bedraagt, kan deze deelnemer uit de race worden genomen. 

opm Naamsponsor Speedo stelt voor de winnaar van elk programmanummer een prijs in natura ter beschikking. 
opm Deelname aan de 4x250m vrije slag is gratis! 

 

 

Bereikbaarheid:  
De Beestenmarkt ligt op loopafstand van 
station Leiden Centraal (circa 5 minuten). 
Automobilisten kunnen het beste (betaald) 
parkeren op Haagweg 6 
(www.stadsparkeerplan.com).  
Van daaruit is de wedstrijdlocatie te voet 
(circa 10 minuten) of met pendelbus te 
bereiken. In de directe nabijheid is 
(betaalde) parkeergelegenheid op de 
Lammermarkt (naast molen De Valk) of in 
de parkeergarage Morspoort.  
Zie ook www.leiden.nl/parkeren 

mailto:info@swiminleiden.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.swiminleiden.nl/
http://www.swiminleiden.nl/
http://www.stadsparkeerplan.com/
http://www.leiden.nl/parkeren
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3.2 Twenterand Kanaalrace, Vriezenveen 

Wedstrijddatum zaterdag 15 juni 2012 

 

     
 

 

Wedstrijdlocatie Kanaal Almelo-De Haandrik bij de 
zwaaikom in Vriezenveen. Ca 1,3km ten 
noorden van de brug in Vriezenveen, op 
het terrein van Consonant Yachts. 

Organisatie Stichting Twenterand Kanaalrace 
Baanlengte/vorm baan  4500m in een nagenoeg rechte lijn 
Sluiting inschrijving maandag 10 juni 2012 om 12.00 uur 
Kosten wedstrijd/prestatietocht € 6,00 
Contact informatie Henk Zomer 

Westerhoevenweg 2 
7671 SB  VRIEZENVEEN 

E-mail informatie organisatie@twenterandkanaalrace.nl  
Telefoon +31 546 567567 
Inschrijvingen Bert Bos,  

Weefgetouw 15 
7603 WE  ALMELO 

Telefoon +31 546 785288 
E-mail inschrijvingen inschrijving@twenterandkanaalrace.nl  
Telefoon wedstrijddag +31 6 4419 4200 òf +31 6 5108 3544 
Website Kanaalrace www.twenterandkanaalrace.nl   
 
programma aanvang ca ow-klas 

  aanvang juryvergadering 11.45 uur  
  voorprogramma: 1km, 3,1km, 3,8km en 4,5km vinzwemmen en triatleten  12.45 uur  

1  5000m vrije slag heren jeugd en senioren open* Vijf van Twenterand 13.00 uur vshj 
2  5000m vrije slag dames jeugd en senioren open*  Vijf van Twenterand 13.00 uur vsdj 

3  10000m vrije slag heren jeugd en senioren* Tien van Twenterand 13.05 uur vsh 

4  10000m vrije slag dames jeugd en senioren* Tien van Twenterand 13.05 uur vsd 

5  10000m vrije slag wedstrijd-estafette m/d/j/h/mixed Tien van Twenterand 13.05 uur  

6  10000m vrije slag prestatie-estafette m/d/j/h/mixed  Tien van Twenterand 13.15 uur  

7  2000m schoolslag heren jeugd en senioren  13.35 uur ssh/j 

8  2000m schoolslag dames jeugd en senioren  13.35 uur ssd/j 

9 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+ 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  13.40 uur M-vsh 

10 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.40 uur M-vsd 

11 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2; 3 en 4 13.50 uur ssjj 

12  1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.00 uur ssjm 

13  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6   14.10 uur  

14  500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 14.10 uur  

15  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 14.30 uur  

16  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3  14.30 uur  

17  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6- en 7-jarigen onder begeleiding zwemmer 18+) 14.40 uur  

18  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14.50 uur  

19  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.05 uur  

20 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.35 uur M-ssh 

21 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.35 uur M-ssd 

22  1000m vrije slag jongens heren jeugd en senioren  15.45 uur geen 

23  1000m vrije slag dames jeugd en senioren  15.55 uur geen 

24 a/b 1500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4  16.05 uur vsjj 

25  1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 16.15 uur vsjm 

  1000m ROC van Twente (groepen van 20 á 25 deelnemers, start per 5 min) 16.25 uur  

26  3000m vrije slag heren jeugd en senioren  17.20 uur vsh/j 

27  3000m vrije slag dames jeugd en senioren  17.30 uur vsd/j 

28 a 500m schoolslag individuele tijdrace heren jeugd en senioren 17.35 uur ssh/j 

28 b 500m schoolslag individuele tijdrace dames jeugd en senioren aansluitend ssd/j 

opm Aansluitend is er een recreatieve 3 x 250m vrije slag estafette, voor j/h/m/d/mixed (taartenrace, deelname gratis).  

opm Iedere deelnemer ontvangt één prachtig "Twenterand Kanaalrace 2012” T-shirt!!!! 

opm Prijzengeld bij programma 3 en 4; heren jeugd/senioren en dames jeugd/senioren. (1
e
 € 50, 2

e
 € 30, 3

e
 € 20). 

opm * De 5km telt voor het jeugd klassement en de 10km telt voor het senioren klassement.  

opm 5 en 10 km: zwemmen eerst een lus van resp. 0,5 en 1km, 5km finish is bij keerpunt 10km, vervoer terug voor 
zwemmer/begeleider wordt geregeld.  

opm Programmanummers 1 t/m 4 kennen eigen wedstrijdbepalingen betreffende de veiligheid, zie website en programma. 

opm Programmanummers 5 en 6 kennen eigen wedstrijdbepalingen, zie website en programma. 

opm Voor programmanummer 1 t/m 6 dient bij de inschrijving een volwassen begeleider te worden opgegeven. 

opm Bij programmanummers 9, 10, 11, 20, 21, en 24 zijn er aparte prijzen per aangegeven leeftijdsgroep. 

opm Bij inschrijving per e-mail is een reply het bewijs van inschrijven. Wedstrijd telt mee voor de Overijssel bekers. 

opm Prijsuitreikingen vinden plaats tijdens de wedstrijden en prestatietochten en na afloop. 

opm Prog 22 en 23 tellen niet mee voor klassement i.v.m. bepalingen TOWZ. Aanvangstijdstip ligt te dicht bij de 10km. 

opm Parkeren is gratis. 

 

mailto:organisatie@twenterandkanaalrace.nl
mailto:inschrijving@twenterandkanaalrace.nl
http://www.twenterandkanaalrace.nl/
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Route vanaf de A1: 
Neem afslag (28) Rijssen 
Sla na 450m linksaf de Provinciale weg op 
Sla na 4,6km rechtsaf de Rijssensestraat in. 
Sla na 4,7km rechtsaf de Rondweg Wierden 
in 
Sla na 1400m rechtsaf de Bedrijvenparksingel 
in. 
Volg deze en neem na 5,1 km de afslag 
Aadorp/Vriezenveen W. 
Sla na 175m linksaf de Aadorpweg in.  
Ga 3, 1km rechtdoor(2 keer verkeerslichten) 
en sla op de rotonde linksaf de Handelsweg 
in. 
Sla na 200m rechtsaf de Nijverheidsweg in. 
U bent bijna gearriveerd. Zoek in deze 
omgeving een gratis parkeerplek. U kunt het 

beste het laatste stukje te voet komen.  
Startlocatie vanaf 2008: bij zwaaikom 
tegenover de Kreuzendijk, (jachtwerf 
Consonant Yachts (boven in het plaatje) 
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3.3 Open Water Wedstrijd ZV Haerlem Spaarnwoude 

Wedstrijddatum zondag 16 juni 2013  

 

Wedstrijdlocatie Kanobaan Spaarnwoude 
Wedstrijdorganisatie ZV Haerlem 
Baanlengte/vorm baan 1000m in een rechte lijn  
Sluiting inschrijving dinsdag 11 juni 2013 om 20.00 uur 
Kosten per wedstrijdstart € 6,50 (2 of meer starts: € 11,00) 
Kosten per prestatietocht € 3,50 
Contactpersoon organisatie Dirk Jan en Helga Sohl 

Ossenland 25 
1991 CW  VELSERBROEK 

E-mail (geen inschrijvingen) dj.sohl@quicknet.nl 
Telefoon (geen inschrijvingen) +31 23 527 5458 
Inschrijving via OLOWIS. Alleen indien niet mogelijk: 

owinschrijving@zvhaerlem.nl 
Website www.zvhaerlem.nl   
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 4613 1721 
 
programma aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 09.00 uur  
1 a/b 5000m vrije slag jongens jeugd 1 en 2 en deren senioren 1, 2 en open 10.00 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag  meisjes jeugd 1 en 2 en dames senioren 1,2 en open 10.10 uur vsd/j 
3  2000m vrije slag (NTB-)triatleten dames/heren met tijdwaarneming (wetsuit toegestaan) 11.15 uur  
4  250m vrije slag minioren 1, 2 en 3 jongens 12.00 uur vsmj 
5  250m vrije slag minioren 1, 2 en 3 meisjes 12.10 uur vsjm 
6 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en  2, 3 en 4 12.20 uur ssjj 
7  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 12.30 uur ssjm 
8  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 12.45 uur  
9 a/b 2000m schoolslag jongens jeugd 1 en 2 en heren senioren 1, 2 en open  13.10 uur ssh/j 

10 a/b 2000m schoolslag meisjes jeugd 1 en 2 en dames senioren 1, 2 en open 13.20 uur ssd/j 
11 a/e 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ 14.00 uur M-vsh 
12 a/e 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ 14.10 uur M-vsd 
13 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 * 14.20 uur vsjj 
14  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 * 14.30 uur vsjm 
15  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6  14.50 uur  
16  500m vrije slag meisjes minioren  4 en 5 15.00 uur  
17 a/b 2000m vrije slag jongens jeugd 1 en 2 en heren senioren 1, 2 en open * 15.10 uur vsh/j 
18 a/b 2000m vrije slag  meisjes jeugd 1 en 2 en dames senioren 1, 2 en open * 15.20 uur vsd/j 
19 a/e 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+,60+ 15.50 uur M-ssh 
20 a/e 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+,60+ 16.00 uur M-ssd 
21  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 16.20 uur  
22  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 16.30 uur  

opm Voor programmanummer 1 en 2 geldt een uitsluitingstijd voor de 5 km van  1 uur en 45 min.  
opm De 4 verenigingen uit  Noord-Holland:. OWW Ter Rede van Hoorn, Oude Veer, Het Y en ZV Haerlem, zullen weer 

gaan samenwerken. Voor dit jaar gelden de bepalingen die elders in het open water boek gepubliceerd zijn.  
opm Voorwaarden voor toekenning Edith van Dijk en Maarten van der Weijden stimuleringsprijzen: zie programmaboekjes. 
opm Programmanummers met * tellen mee voor de Noord-Hollandbekers/aanmoedigingsprijzen. De voorwaarden staan in 

het openwaterboek van de TOWZ, op de website www.noww.nl onder samenwerkingsverband Noord-Holland en in de 
programmaboekjes van de zes Noord-Hollandse organisaties. 

opm Triatleten kunnen ook inschrijven op overige nummers, echter dan niet in wetsuit.  
Voor triatleten leent onze locatie zich uitstekend voor een combinatie met een landtraining. 

 

 

Route vanaf de A9 uit de 
richting Amsterdam: 
Volg in het recreatiegebied de 
borden naar het “Buitenhuis”. 
Volg op het knooppunt Velsen de 
A22 
Neem na 2.3Km de afslag 
IJmuiden  
Sla na 250m rechtsaf op de 
Amsterdamseweg 
Sla na 950m rechtsaf de 
Laaglandersluisweg in 
Ga rechtdoor de Oostbroekerweg 
in (na 1200m) 
Sla na 1200m linksaf  
U bent gearriveerd. 
Let op: er is parkeerverbod voor 

de berm van de wegen in het 
recreatiegebied. 

file:///C:/Users/DJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CUWBQO1Q/dj.sohl@quicknet.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:owinschrijving@zvhaerlem.nl
http://www.zvhaerlem.nl/
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3.4 1e Editie OWW Dordrecht “4 Havens Swim” 

Wedstrijddatum zaterdag 22 juni 2013 

 

Wedstrijdorganisatie Stichting OWW Dordrecht i.s.m.  
ZZ&PC De Devel te Zwijndrecht 

Wedstrijdlocatie Kuipershaven te Dordrecht 
Parkeerlocatie Zie www.owwwdordrecht.nl 
Baanlengte en -vorm Een nagenoeg rechte lijn van 750m en een 

parcours door de binnenstad van Dordrecht 
Inschrijvingen bij voorkeur via OLOWIS of via email: 

inschrijven@owwdordrecht.nl 
Sluiting inschrijving zondag 16 juni 2013 om 24.00 uur 
Kosten per wedstrijdstart 1

e
 start € 6,50, elk volgende start € 4,00 

Kosten per prestatietocht € 4,00 
Rekeningnummer  NL 66 RABO 0382 8032 56 
Kosten parkeren Zie www.owwdordrecht.nl 
Contactpersoon organisatie Cor de Roo 
Telefoon +31 6 5519 3876 
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 5519 3876 
E-mail voor informatie info@owwdordrecht.nl 
Website www.owwdordrecht.nl 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering begint om 9.30 uur   
1 a/b 1500m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.30 vsh/j 
2 a/b 1500m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.35 vsd/j 
3 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 11.05 ssh/j 
4 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 11.10 ssd/j 
5 a/b 1500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 11.45 vsjj 
6  1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.50 vsjm 
7 a/f 1000m vrije slag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.20 M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.40 M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 13.00  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 13.10  
11 a/b 250m vrije slag jongens/meisjes minioren 1, 2 en 3 13.20  
P 1000 1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 13.30  
P 500 500m prestatietocht 9 jaar en ouder 13.45  
P 250 250m prestatietocht 6 jaar e. o. (6 & 7 jr. onder begeleiding zwemmer 18 jr e.o.) 14.00  

  Briefing 3000m vrije slag programmanummers 18 en 19 14.00  
12 a/b 500m schoolslag tijdrace heren jeugd en senioren open 14.30 ssh/j 
13 a/b 500m schoolslag tijdrace dames jeugd en senioren open aansluitend ssd/j  
14 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.50 ssjj 
15  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.55 ssjm 
16 a/f 1000m schoolslag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.00 M-ssh 
17 a/f 1000m schoolslag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.20 M-ssd 
18 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren open 15.45 vsh/j 
19 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 15.55 vsd/j 

opm Prijsuitreikingen worden gehouden tijdens de prestatietochten en aan het einde van het programma. 
opm Let op de briefing voor de 3000m vrije slag prog. 18 en 19; deze is om 14.00 uur!!! 
opm De startgelden kunnen ook overgemaakt worden op bovenstaand rekeningnummer. De overschrijving moet dan 

uiterlijk op donderdag 20 juni om 20.00 uur op deze rekening staan onder vermelding van startgeld “naam vereniging” 
t.n.v. Open Water Wedstrijd Dordrecht. 

opm Ga voor de routebeschrijving naar www.owwdordrecht.nl.  
opm Ga voor informatie over parkeergelegenheden en voor de mogelijkheden voor overnachtingen naar 

www.owwdordrecht.nl.  

 

 

Route vanaf de A16 uit de richting Rotterdam: 
gegevens zijn niet aangeleverd 

Route vanaf de A16 uit de richting Breda: 
gegevens zijn niet aangeleverd 

file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/www.owwwdordrecht.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
tel:0382%208032%2056
http://www.owwdordrecht.nl/
http://www.owwdordrecht.nl/
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3.5 36e editie OWW “De Binnenmaas" 

Wedstrijddatum zondag 23 juni 2013 

 

Wedstrijdlocatie Recreatieoord “Binnenmaas”  
te Mijnsheerenland 

Wedstrijdorganisatie Stichting OWW De Binnenmaas i.s.m.  
ZZ&PC De Devel te Zwijndrecht 

Baanlengte en -vorm rechte lijn van 1250m 
Inschrijvingen bij voorkeur via OLOWIS of via email: 

mcvanantwerpen@hotmail.com 
Sluiting inschrijving zondag 16 juni 2012 om 24.00 uur 
Kosten per wedstrijdstart 1

e
 start € 6,50, elk volgende start € 4,00 

estafette € 6,00  
Kosten per prestatietocht € 4,00 
Rekeningnummer 1679.55.322 
Kosten parkeren ½ uur gratis, per uur € 1,10, dagkaart € 5,50 
Contactpersoon organisatie Marco van Antwerpen 
Telefoon +31 6 5244 1371 
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 5244 1371 
E-mail voor informatie mcvanantwerpen@hotmail.com 
Website www.owwdebinnenmaas.nl 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering begint om 10.00 uur   
1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 11.00 vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 11.05 vsd/j 
3 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 12.30 ssh/j 
4 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 12.35 ssd/j 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13.10 vsjj 
6  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.20 vsjm 
7 a/f 1000m vrije slag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.30 M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.40 M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 14.00  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 14.05  
11 a/b 250m vrije slag jongens/meisjes minioren 1, 2 en 3 14.10  
P 500 500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14.20  
P 250 250m prestatietocht 6 jaar e. o. (6 & 7 jr. onder begeleiding zwemmer 18 jr e.o.) 14.30  

12 a/b 500m schoolslag tijdrace heren jeugd en senioren open 15.00 ssh/j 
13 a/b 500m schoolslag tijdrace dames jeugd en senioren open aansluitend ssd/j  
14 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 15.20 ssjj 
15  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 15.25 ssjm 
16 a/f 1000m schoolslag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.35 M-ssh 
17 a/f 1000m schoolslag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.45 M-ssd 
18 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 16.00 vsh/j 
19 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 16.05 vsd/j 
20  3x250m vrije slag estafette d/h/mixed 16.50  
P 1000 1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 17.00  

opm Prijsuitreikingen worden gehouden tijdens de prestatietochten. 
opm Estafette wordt gezwommen met ploegen van 3 personen die elkaar aflossen, deze leden hoeven niet van één 

vereniging te zijn. Prijs: taart per categorie. 
opm De startgelden kunnen ook overgemaakt worden op bovenstaand rekeningnummer. De overschrijving moet dan 

uiterlijk op donderdag 21 juni om 20.00 uur op deze rekening staan onder vermelding van startgeld “naam 
vereniging”. 

opm Ga voor de routebeschrijving naar http://www.owwdebinnenmaas.nl/Route.html. 

 

 

Route vanaf A29 Zierikzee - Rotterdam: 
Neem afslag Oud Beijerland richting ’s-Gravendeel. 
Sla na 2.6 km rechtsaf. Na 200m bent u gearriveerd 
Recreatieoord de Binnenmaas. Hier draait u het terrein 
op, ga door de slagbomen van betaald parkeren en 
vervolgens neemt u de rotonde voor driekwart. Volg de 
weg tot aan de parkeerplaatsen. U bent nu bij 
Restaurant Binnenmaas. Dit ligt vlak naast het 

wedstrijd terrein.  
Op het Recreatieoord De Binnenmaas zijn diverse 

mogelijkheden om van de wedstrijd een teamuitje te 
maken. Zie ook: 

www.recreatieoordbinnenmaas.nl 

file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:mcvanantwerpen@hotmail.com
mailto:mcvanantwerpen@hotmail.com
http://www.owwdebinnenmaas.nl/
http://www.owwdebinnenmaas.nl/Route.html
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/www.recreatieoordbinnenmaas.nl
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3.6 Stichting Open Water Zwemmen Scheerwolde  

Wedstrijddatum zaterdag 29 juni 2013 

 

Wedstrijdlocatie Steenwijkerdiep bij Scheerwolde 
Organisatie 't Tolhekke, Deltasteur, Steenwijk '34, Zignea, 

ZV Zwartsluis 
Baanlengte en vorm v.d. baan  1250m in rechte lijn 
Sluiting inschrijving zondag 23 juni 2012 om 24.00 uur 
Kosten wedstrijd  € 6,50 elke volgende start € 4,50 (per bank) 
Kosten prestatietocht € 4,00 
Kosten schoolslag tijdrace  € 4,00 (per bank) 
Kosten estafette € 4.00 per team  
Contactpersoon organisatie 
voor algemene informatie 

Pieter van der Schaaf 

Telefoon +31 527 651 418 of +31 6 3040 4980 
Info voor inschrijving Diana van Leusen 
Telefoon +31 38 386 8688, of +31 6 3020 3620 
E-mailadres voor inschrijving Bij voorkeur via OLOWIS of 

inschrijven@openwaterscheerwolde.nl 

Bij geen gehoor  +31 521 511 914 of +31 6 5395 0542 
Telefoon op de wedstrijddag +31 6 3040 4980 en +31 6 5395 0542 
Website www.openwaterscheerwolde.nl 
 
programma  aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 09.45 uur  
1  5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 11.00 uur  
2  5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 11.10 uur  
3  1500m schoolslag heren jeugd en senioren open 12.00 uur ssh/j 
4  1500m schoolslag dames jeugd en senioren open 12.05 uur ssd/j 
5 a/b 1500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 12.30 uur vsjj 
6  1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 12.40 uur vsjm 
7 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.00 uur M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.10 uur M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 13.30 uur  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5  13.40 uur  
11  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 13.50 uur  
12  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 14.00 uur  
13  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 14.00 uur  
14  250m prestatietocht 6 jaar e.o. (6 & 7 jr. onder begeleiding zwemmer 18 jr e.o.) 14.10 uur  
15  1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14.20 uur vsh/j 
16  1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14.30 uur vsd/j 
17 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.40 uur ssjj 
18  1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.50 uur ssjm 
19 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.00 uur M-ssh 
20 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.10 uur M-ssd 
21  2000m prestatietocht 15 jaar en ouder 15.15 uur  
22  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.20 uur  
23  2500m vrije slag heren jeugd en senioren open 15.50 uur vsh/j 
24  2500m vrije slag dames jeugd en senioren open 16.00 uur vsd/j 
25  500m individuele schoolslag tijdrace heren jeugd en senioren 16.50 uur ssh/j 
26  500m individuele schoolslag tijdrace dames jeugd en senioren aansluitend ssd/j 
27  4 x 250m vrije slag estafette m/d/j/h/mixed (ook teams van meerdere verenigingen) 17.00 uur  

opm Schoolslag tijdrace wordt gezwommen met eigen bepalingen (zie flyer en programmaboekje). 
opm Aanmelden estafettes ook mogelijk op de wedstrijddag tot 16.00 uur bij de inschrijfpost. 
opm Wedstrijd telt mee voor het Noord Nederland klassement en parkeren/toegang tot het wedstrijdterrein is gratis. 
opm De inschrijfgelden die zijn aangegeven zijn geldig bij vooruitbetaling per bank. Betaling aan de wedstrijdbaan is per 

start € 0,50 meer. Informatie over bankbetaling bij Diana van Leusen.  
 

 

routebeschrijving vanaf de A32 Meppel–
Heerenveen: 
Neem de afslag Havelterberg ga richting Steenwijk-
Emmeloord. Volg de N333 richting Emmeloord-
Blokzijl. Circa 6 km voorbij Steenwijk rechtsaf richting 
Scheerwolde. U bent gearriveerd.  

Routebeschrijving vanuit Flevoland: 
Neem vanuit Emmeloord richting Marknesse-Blokzijl-
Steenwijk. Circa 5 km na Blokzijl links afslaan 
richting Scheerwolde. U bent gearriveerd.  

Parkeren 
Gratis parkeren over de brug.  

file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:inschrijven@openwaterscheerwolde.nl
http://www.openwaterscheerwolde.nl/
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3.7 Zwemevenement "de Rode Loper" Stadskanaal 

Wedstrijddatum zondag 30 juni 2013 

 
www.zwemevenement-derodeloper.nl 

Wedstrijdlocatie A.G. Wildervanckkanaal, Stadskanaal. 
Recreatiepark “Het Pagedal” 

Organisatie Stichting Zwemevenement de Rode Loper in 
samenwerking met zpc Stadskanaal 

Baanlengte rechte lijn van 1250 meter 
Informatie Koert Eefting 
Telefoon (informatie) +31 599 619811 of +31 6 23561202 
E-mail (informatie) langebaan@zpcstadskanaal.nl   
Telefoon wedstrijddag +31 6 1156 4142 (Jan Glazenburg) 
Inschrijfadres Wim Pragt 
E-mail (inschrijvingen) wimpragt@zpcstadskanaal.nl 
Telefoon (inschrijvingen) +31 599 622 557 of +31 6 3310 0602 
Inschrijven ook via via OLOWIS 
Sluiting inschrijving maandag 24 juni 2013 
Kosten wedstrijd € 5,00 per start 
Kosten prestatietocht € 3,50 per start 
Kosten deelname Totaal van de vereniging overmaken vóór 

donderdag 27 juni 2013 op rekeningnr. 
3807.06.121 t.n.v. zwemevenement de Rode 
Loper o.v.v. naam vereniging + aantal 
deelnemers + aantal starts  
Individuele (contante) betalingen alleen op de 
wedstrijddag zelf.  

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 09.30 uur  
1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.30 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.40 uur vsd/j 
3 a/b 2500m schoolslag heren jeugd en senioren open 11.50 uur ssh/j 
4 a/b 2500m schoolslag dames jeugd en senioren open 12.00 uur ssd/j 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 12.30 uur vsjj 
6 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 12.40 uur vsjm 
7 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.50 uur M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.00 uur M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 13.20 uur  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 13.30 uur  
11 a/b 250m vrije slag jongens / meisjes minioren 1, 2 en 3 13.40 uur  
12  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 en 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18 j. e.o.) 13.50 uur  
13  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14.00 uur  

  prijsuitreiking   
14 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren 14.50 uur  
15 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren 15.00 uur  
16 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 15.10 uur ssjj 
17 a/b 1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 15.20 uur ssjm 
18 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.30 uur M-ssh 
19 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.40 uur M-ssd 
20 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren open 15.50 uur vsh/j 
21 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 16.00 uur vsd/j 
22  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 16.45 uur  

  prijsuitreiking   
 

 

Route  
Langs alle invalswegen van Stadskanaal 
wordt u gewezen op recreatiepark ”Het 
Pagedal”.  
Wanneer u deze verkeersborden volgt 
komt u bij het open water 
zwemevenement.  
 
Navigatie instellen op: 
Borgenweg 1 
9502 VB Stadskanaal 

http://www.zwemevenement-derodeloper.nl/
mailto:langebaan@zpcstadskanaal.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
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3.8 Vervallen: 11e Tour de Put (en 2e wedstrijd Tour de Put) 

Wedstrijddatum zondag 30 juni 2013 

 

Wedstrijdlocatie Natuurbad De Put 
Huis te Landelaan 29a 
2283 SE  RIJSWIJK 

Wedstrijdorganisatie RZV  
Baanlengte en -vorm driehoek van 1000m 
Inschrijvingen bij de kassa van De Put of op 

www.zwembaddeput.nl  
Sluiting inschrijving op de wedstrijddag zelf kan tot 1 uur voor de 

start nog ingeschreven worden 
Kosten per wedstrijdstart € 5,00 
Kosten per prestatietocht € 3,00 
Contactpersoon organisatie Paul Nijdam  
Telefoon +31 70 3904729 (Zwembad De Put) 
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 70 3904729 (Zwembad De Put) 
E-mail pmnijdam@cs.com 
Website www.zwembaddeput.nl 

 
programma  aanvang ca.  ow-klas 

1  2000m heren open 12:30 uur geen 
2  2000m dames open 12:35 uur geen 
3  250m prestatietocht 9 jaar en ouder 14:00 uur  
4  600m prestatietocht 10 jaar en ouder 14.30 uur  
5  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.30 uur  

opm De wedstrijdzwemmers krijgen van de organisatie een genummerde badmuts. Ze zijn verplicht deze de gehele 
wedstrijd de badmuts op te houden en het nummer te laten zien op de volgende punten: Na voltooien van eerste 
ronde, Na aantikken bij de finish. 

opm Voor iedereen die de tocht volbrengt is er een prestatiemedaille beschikbaar. Voor de nummers 1, 2 en 3 van de 
wedstrijd (zowel voor mannen als vrouwen) zijn er separate medailles beschikbaar. 

opm Auto’s kunnen worden geplaatst langs de Huis te Landelaan, Kleine parkeerplaatsen zijn bij de Voetbalvelden van 
Juventas, op de grens van Rijswijk en Den Haag en langs de Tennisvelden tussen de Van Vredenburghweg en het 
Julialaantje.  

opm De ruimte op het terrein is beperkt. Daarmee is ook de inschrijving enigszins beperkt. Voorinschrijving is aan te 
bevelen.  

opm De locatie is anders dan de oude wedstrijd Te Werve van BZVTW en later Kring ’s-Gravenhage. Het gebruikte water 
is hetzelfde.  

 

 

Route vanaf verkeersknooppunt 
Ypenburg: 
Neem bij Ypenburg richting Den Haag 
Zuid en dan direct afslag Plaspoelpolder.  
Dit is de Diepenhorstlaan.  
Sla bij de eerste verkeerslichten linksaf 
de Visseringlaan op.  
Volg de Visseringlaan en sla rechtsaf de 
Volmerlaan op.  
Deze gaat bij een grote kruising (Met de 
Generaal Spoorlaan) met 
verkeerslichten over in de Huis Te 
Landelaan.  
Na Generaal Spoorlaan ziet U rechts 
bomen. Deze staan langs het water 
waar gezwommen wordt.  
De ingang tot het wedstrijdterrein is 
verscholen tussen de bomen aan de 
Huis Te Landelaan. 

http://www.zwembaddeput.nl/
http://www.zwembaddeput.nl/
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3.9 Open Nederlandse Kampioenschappen Lange Afstand Zwemmen 2013 

Wedstrijddatum vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2013 

 

 

Wedstrijdlocatie Gouden Ham, De Maasplassen 
Wedstrijdadres Hamsestraat 2,  

6629 KT  APPELTERN 
Wedstrijdorganisatie KNZB/TOWZ ism OZ&PC Arethusa, Oss 
Baanlengte en -vorm 1000 meter voorzien van 500 lijn en 500 

boeien (knik na 1000m) 
Sluitingsdatum Harense Smid dinsdag 2 juli 2013, 20.00 uur 
Contactpersoon KNZB voor 
informatie en inschrijving ONK 

Sybrecht Lensink 
Postbus 7217 
3530 JE  NIEUWEGEIN  

Telefoon KNZB +31 30 751 3248 
E-mail KNZB sybrecht.lensink@knzb.nl 
Kosten ONK wedstrijden Zie bepalingen KNZB 
Inschrijvingen ONK via OLOWIS of nkinschrijvingen@knzb.nl 
Sluiting inschrijving ONK maandag 24 juni om 12.00 uur 
Website KNZB knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen  
Contactpersoon organisatie Erik Pijl 
Telefoon van 19.00 – 21.30 uur +31 6 1469 6997 
E-mail langebaan@arethusa.nl 
Website www.arethusa.nl 

ONK vrijdag 5 juli 
programma aanvang ca ow-klas 

1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 17.05 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 17.10 uur vsd/j 
3 a/b 2500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 18.25 uur vsjj 
4 a/b 2500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 18.35 uur vsjm 
5 a/f 2000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 19.05 uur M-ssh 
6 a/f 2000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 19.15 uur M-ssd 
  (laatste) prijsuitreikingen ONK 20.15 uur  

opm Om 20.00 uur vindt een 1.000 meter vrije slag heren en dames open plaats, zie advertentie Harense Smid Zwemrace 
volgende pagina. 

Harense Smid Zwemrace vrijdag 5 juli (niet ONK) 
programma aanvang ca ow-klas 

7 
 

1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 20.00 uur vsh/j 
8  1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 20.10 uur vsd/j 

ONK zaterdag 6 juli 
programma aanvang ca ow-klas 

9 a/f 3000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.00 uur M-vsh 
10 a/f 3000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.05 uur M-vsd 
11 a/b 3000m schoolslag heren jeugd en senioren open 11.10 uur ssh/j 
12 a/b 3000m schoolslag dames jeugd en senioren open 11.15 uur ssd/j 
13 a/b 1500m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4 12.10 uur ssjj 
14 a/b 1500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 12.20 uur ssjm 
  (laatste) prijsuitreikingen ONK 13.15 uur  

opm Gelijktijdig wordt de Harense Smid Zwemrace georganiseerd. Zie voor meer informatie de volgende pagina. 
opm Voor bepalingen en inschrijfvoorwaarden ONK zie achter in het open water boek. 
opm Er wordt gebruik gemaakt van Elektronische Tijdwaarneming. 
opm Telt mee voor Brabantbeker. 
opm Prijzengeld: 

12 en 13:  50 euro voor de winnaar van de 3.000 meter schoolslag (geen geldprijzen voor nummers 2 en 3) 
1 en 2:  100 euro voor de winnaar, 50 euro voor nummer 2, 20 euro voor nummer. 3 
LET OP: bovenstaand prijzengeld is nog niet definitief. De Harense Smid is weer van de partij, maar ook bij ons 
staan de budgetten onder druk. We gaan er van uit dat we dit weer dicht gerekend krijgen. In elk geval zeker is de: 
Grote Prijs Strand Maaslanden:  
250 euro voor de dame OF heer die het baanrecord op de 5.000 meter vrije slag het meest verbetert, dan wel het 
dichtst benadert.  
 Mannen:  Ferry Weertman,  0:55:20.40  
 Vrouwen:  Maaike Waaijer  1:01:06.25 
Dit kan dus een man OF een vrouw zijn. Dit bedrag komt niet in plaats van, maar bovenop de 100 euro 

opm Overnachting op locatie mogelijk 
opm Parcours 5.000 meter:  http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=636750 (kies satelliet voor fotobeeld) 

mailto:sybrecht.lensink@knzb.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:nkinschrijvingen@knzb.nl
http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen
mailto:langebaan@arethusa.nl
http://www.arethusa.nl/
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=636750
http://www.bing.com/images/search?q=logo+KNZB&view=detail&id=FFEB2814B07D32484A6F87CFFC00BB0C0F05EF5A&first=0


© KNZB/TOWZ 

  17 

3.10 De 20e Harense Smid Zwemrace 1994 - 2013 

Wedstrijddatum vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2013 

 

 

Wedstrijdlocatie Gouden Ham, De Maasplassen 
Wedstrijdadres Hamsestraat 2,  

6629 KT  APPELTERN 
Wedstrijdorganisatie KNZB/TOWZ ism OZ&PC Arethusa, Oss 
Baanlengte en -vorm 1000 meter voorzien van 500 lijn en 500 

boeien (knik na 1000m) 
Sluitingsdatum Harense Smid dinsdag 2 juli 2013, 20.00 uur 
Kosten ONK afstanden Zie ONK 
Kosten overige 1

e
 start € 7,00 

Kosten meer dan 1 starts € 12,00 (totaal) 
Kosten prestatietocht € 5,00  
Kosten entree en parkeren  Inbegrepen 
Sluiting inschrijving ONK maandag 24 juni om 12.00 uur 
Website KNZB knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen  
Contactpersoon organisatie Erik Pijl 
Telefoon van 19.00 – 21.30 uur +31 6 1469 6997 
E-mail langebaan@arethusa.nl 
Website www.arethusa.nl 

Harense Smid Zwemrace vrijdag 5 juli 
programma aanvang ca ow-klas 

7 
 

1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 20.00 uur vsh/j 
8  1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 20.10 uur vsd/j 

Harense Smid Zwemrace zaterdag 6 juli 
programma aanvang ca ow-klas 

15 
 

500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12.40 uur 
 16 

 
500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 12.50 uur 

 17 a/b 250m vrije slag jongens, meisjes minioren 1, 2 en 3 13.00 uur 
 18 a/b 250m schoolslag jongens, meisjes minioren 1, 2 en 3 13.01 uur 
 19 a/c 1000m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4, heren jeugd 13.10 uur vsjj/hj 

20 
 

1000m vrije slag heren senioren open 13.20 uur vsh 
21 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.21 uur M-vsh 
22 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3, dames jeugd 13.30 uur vsjm/dj 
23 

 
1000m vrije slag dames senioren open 13.40 uur vsd 

24 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.41 uur M-vsd 
25 

 
500m schoolslag jongens minioren 4, 5 en 6 14.00 uur 

 26 
 

500m schoolslag meisjes minioren 4, 5 14.10 uur 
 27 a/c 1000m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4, heren jeugd 14.20 uur ssjj/hj 

28 
 

1000m schoolslag heren senioren open 14.30 uur ssh 
29 a/f 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 14.31 uur  M-ssh 
30 a/b 1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3, dames jeugd 14.40 uur ssjm/dj 
31 

 
1000m schoolslag dames senioren open 14.50 uur ssd 

32 a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 14.51 uur M-ssd 
33 a/b 500m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4 15.05 uur vsjj 
34 a/b 500m vrije slag meisjes minioren 5 en junioren 1, 2 en 3 15.10 uur vsjm 
35  500m rugslag heren senioren open 15.20 uur  
36  500m rugslag dames senioren open 15.25 uur  
37 a/b 2500 vrije slag heren jeugd en senioren open 15.30 uur vsh/j 
38 a/b 2500 vrije slag dames jeugd en senioren open 15.31 uur vsd/j 
39 

 
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 16.00 uur 

 40 
 

500m prestatietocht 9 jaar en ouder 
  41 

 
250m prestatietocht 6  jaar en ouder (6 & 7jr. onder begeleiding zwemmer 18jr e.o.) 

opm Voor ONK programma zie vorige pagina. 
opm Telt mee voor Brabantbekers. 
opm Vanwege 20 jaar Harense Smid Zwemrace op het programma de Osse klassieker: 500 rugslag! 
opm Wave starts en gecombineerde programma’s: 

 De omrande vakken zijn wavestarts met elkaar. 
Programma 20 en 21, resp. 23 en 24, 28 en 29, 31 en 32 worden voor de prijsuitreiking samengevoegd. D.w.z. er is 
een klassement <20, 20+, 30+, 40+ enz. Bij inschrijving voor senioren, ofwel Masters, wordt wel de keuze gemaakt 
in welk nationaal klassement je tijd wordt opgenomen. Voor de prijsverdeling in Appeltern worden de onderdelen op 
papier samengevoegd. 

 Programmanummers met a/b/c/d/e/f kennen aparte prijsuitreikingen per (leeftijds)categorie. 
opm Bij de prestatietocht is ook tijdwaarneming. 
opm Kamperen op het terrein is mogelijk! Check www.arethusa.nl [wedstrijdzwemmen] [Harense Smid Zwemrace]. 

 

http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen
mailto:langebaan@arethusa.nl
http://www.arethusa.nl/
http://www.arethusa.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+KNZB&view=detail&id=FFEB2814B07D32484A6F87CFFC00BB0C0F05EF5A&first=0
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Route vanuit het zuiden en het noordwesten 
van het land: 
Volg de A2 en neem bij knooppunt Deil de A15 in de 
richting van Arnhem/Nijmegen 

Route vanuit het westen van het land: 
Volg de A15 in de richting Arnhem/Nijmegen 
Neem op de A15 voorbij Tiel afslag 
Echteld/Lienden/Leeuwen (afslag 34) 
Sla vervolgens rechtsaf richting van Leeuwen/Oss, 
over de Waalbrug. 
Sla op de T-splitsing linksaf, richting Druten. 
Sla op de derde rotonde rechtsaf richting van 
Oss/Gouden Ham 
Volg deze weg tot het bord de Maaslanden. 

Route vanuit het noorden en oosten van het 
land: 
Volg na Arnhem de A50.  
Neem bij knooppunt Ewijk de N322 naar Druten. 
Sla op de T-splitsing linksaf richting Gouden Ham. 
Volg het bord de Maaslanden. 
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3.11 Lange Afstandzwemwedstrijd Sluis 

Wedstrijddatum zondag 7 juli 2013  Stichting  
Open Water Zwemmen 
Zeeuwsch-Vlaanderen 

 

Wedstrijdlocatie Kanaal Hoeke-Sluis 
Gps-coördinaten N 51.30931, E 3.38401 
Organisatie Stichting Open Water Zwemmen 

Zeeuwsch - Vlaanderen 
Baanlengte/vorm baan  1500 m, recht met flauwe bochten  
Sluiting inschrijving zondag 30 juni 2013, 24:00 uur 

Sluitingsdatum wordt strikt gehandhaafd 
Kosten leencap (Latex) € 2,00 
Kosten wedstrijd per start € 5,00  
Kosten prestatietocht € 4,00 
Betaling contant of per bank voor 1 juli 2013 tgv 

rekeningnummer 1778.06.753 tnv 
Stichting Open Water Zwemmen 
Zeeuwsch Vlaanderen 

Contactpersoon organisatie Myriam Hamelink-van Poecke 
Telefoon +31 6 22 96 16 93 
Bij geen gehoor Caren van Voren-den Dekker 
Telefoon +31 6 27 09 67 90 
Telefoon wedstrijddag +31 6 51 71 33 57 
E-mail famham@zeelandnet.nl 
Inschrijvingen & afmeldingen via OLOWIS  
 
programma  aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 09.30 uur  
1  5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.30 uur vsh/j 
2  5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.35 uur vsd/j 
3  1000m prestatietocht 10.40 uur  
4  250m prestatietocht 10.45 uur  
5  2500m schoolslag heren jeugd en senioren open 11.15 uur ssh/j 
6  2500m schoolslag dames jeugd en senioren open 11.20 uur ssd/j 
7 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+ 11.55 uur M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+ 12.00 uur M-vsd 
9 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 12.25 uur ssjj 

10  500m schoolslag meisjes junioren 1; 2 en 3 12.30 uur ssjm 
11  500m vrije slag jongens minioren 4,5 en 6 12.45 uur  
12  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12.50 uur  
13  250m schoolslag jongens minioren 1,2 en 3 13.00 uur  
14  250m schoolslag meisjes minioren 1,2 en 3 13.05 uur  
15  2500m vrije slag heren jeugd en senioren open 13.15 uur vsh/j 
16  2500m vrije slag dames jeugd en senioren open 13.20 uur vsd/j 
17 a/f 1000m schoolslag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+ 14.00 uur M-ssh 
18 a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+ 14.05 uur M-ssd 
19 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.25 uur vsjj 
20  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.30 uur vsjm 
21  500m schoolslag jongens minioren 4,5 en 6 14.45 uur  
22  500m schoolslag meisjes minioren 4 en 5 14.50 uur  
23  250m vrije slag jongens minioren 1,2 en 3 15.05 uur  
24  250m vrije slag meisjes minioren 1,2 en 3 15.10 uur  

  prijsuitreiking 16.00 uur  

opm Voor de nummers 7,8 en 9 en 17, 18 en 19 zullen per leeftijdsgroep aparte prijzen worden uitgereikt. 
opm Telt mee voor de Zeelandbekers. 

 

 

Route vanaf Oostburg: 
Rijd in zuidwestelijke richting (richting Sluis). 
Sla na 8000m op de rotonde rechtsaf richting Sluis. 
Blijf na 350m bij de molen rechtsaf de Helleweg 
volgen. 
Sla na 1000m linksaf de Hoogstraat in. 
Ga na 90m rechtsaf de Nieuweweg op. 
Na 200m is aan de linkerzijde een grote betaalde 
parking aan het Jaagpad. 
U bent gearriveerd. 
Daarnaast zijn in Sluis diverse grote (betaalde) 
parkeerterreinen. 

mailto:famham@zeelandnet.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
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3.12 1e Open Water Wedstrijd Rotterdam en Nederlandese Studentenkampioenschappen 

Wedstrijddatum zaterdag 13 juli  

 

 

Wedstrijdlocatie Willem Alexander Baan Eendragtspolder 
Wedstrijdorganisatie De Lansingh, Rotterdam Topsport, 

deelgemeente Alexander en Open 
Water Wedstrijd Heerjansdam 

Baanlengte en -vorm 500m rechte lijn 
Sluiting inschrijving dinsdag 9 juli 2013 tot 19.00 uur 
Kosten per wedstrijdstart € 6,50 per start, 2 starts € 11, -  

3e
 
start gratis 

Kosten estafette € 6,00 per team 
Kosten per prestatietocht € 3,50 
Contactpersoon organisatie Ferdinand Versteeg 

Molenweg 37a 
2995 BK  HEERJANSDAM 

Telefoon +31 78 677 2014 
+31 6 5382 8890  
+31 6 2234 6108 (b.g.g.) 

Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 5382 8890 
+31 78 677 1643 

E-mail owzwrotterdam@gmail.com  
Website rotterdam.noww.nl  
Inschrijvingen & afmeldingen via OLOWIS  
 
programma aanvang ca ow-klas 

1 a/b 3000m vrije slag heren en jeugd senioren open 09.30 uur vsh/j 
2 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 09.35 uur vsd/j 
3 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 10.20 uur M-ssh 
4 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 10.25 uur M-ssd 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 10.45 uur  vsjj 
6 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 10.60 uur  vsjm 
7  500 vrije slag heren open - NSK heren 11.05 uur  
8  500 vrije slag dames open - NSK dames 11.25 uur  
9 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 11.40 uur ssh/j 

10 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 11.45 uur ssd/j 
11 a/c 4x250m vrije slag estafette d/h/mixed (ook teams van meerdere verenigingen) - NSK 12.30 uur  

  prijsuitreiking   

12 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren + NSK heren 13.30 uur vsh/j 
13 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren + NSK dames 13.45 uur vsd/j 
14  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 14.10 uur  
15  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5  14.15 uur  
16 a/b 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 en meisjes minioren 1, 2 en 3 14.30 uur  
17  500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.45 uur ssjj 
18  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.50 uur ssjm 
19 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren + NSK heren 15.10 uur ssh/j 
20 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren + NSK dames 15.25 uur ssd/j 
21 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 15.45 uur M-vsh 
22 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 15.55 uur M-vsd 
23 a/c 4x250m wisselslag estafette d/h/mixed (ook teams van meerdere verenigingen) - NSK 16.10 uur  
  prijsuitreiking   
24  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder   
25  500m prestatietocht 9 jaar en ouder   
26  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6- en 7-jarigen onder begeleiding zwemmer 18+)   
  prijsuitreiking   

opm Bij inschrijven zonder capnummer krijgt u een cap van de organisatie toegewezen. 

 

 

Route vanaf de A12 (Den Haag – Gouda) afslag 
Zevenhuizen: 
De Willem-Alexander baan is gemakkelijk bereikbaar per 
auto. N219 volgen richting Zevenhuizen. Bij de tweede 
rotonde rechtsaf, richting recreatiegebied Rottemeren. Na 
circa 300m over de witte brug weer rechtsaf, het Zuideinde 
op. Doorrijden tot nummer 14. Linksaf is de toegangsweg tot 
de Willem-Alexander Baan.  

Route vanaf de A20 (Gouda- Rotterdam) afslag 
Nieuwerkerk a/d IJssel: 
N219 volgen richting Zevenhuizen. Bij de tweede rotonde 
linksaf, richting recreatiegebied Rottemeren. Na circa 300m 
over de witte brug rechtsaf, het Zuideinde op. Doorrijden tot 
nummer 14. Linksaf is de toegangsweg tot de Willem-
Alexander Baan. 

http://www.avheerjansdam.nl/Plattergrond.htm
http://www.avheerjansdam.nl/Plattergrond.htm
mailto:owzwrotterdam@gmail.com
http://rotterdam.noww.nl/
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
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3.13 Zwemwedstrijd Beusichem – Culemborg (Lektocht) 

Wedstrijddatum zondag 14 juli 2013  
Wedstrijdlocatie de Lek, tussen Beusichem en 

Culemborg 
Wedstrijdorganisatie Stichting Zwemwedstrijd Beusichem -

Culemborg (ZC’90,Triton Scouting, 
WSV de Helling en de Culemborgse 
Reddingsbrigade) 

Baanlengte en -vorm 6000m en 2000m de rivier volgend en 
(mogelijk) stroming mee 

Sluiting inschrijving dinsdag 9 juli 2013 om 23.00 uur 
Inschrijven via de inschrijfpagina op onze website  
Kosten per wedstrijdstart 6 km  € 15,00 
Kosten per wedstrijdstart 2 km  € 10,00 
Kosten per prestatietocht  € 8,00 
Contactpersoon organisatie Arie en René Lemstra 

Achter ’t Zand 30 
4103 XP  CULEMBORG 

Telefoon +31 345 514 248 
E-mail lektocht@lektocht.nl  
Website www.lektocht.nl 
 
programma  aanvang ca owklas 

  Briefing 6000m door de scheidsrechter(s) in ‘t VeerHuys te Beusichem 11.00 uur  
1  6000m vrije slag heren jeugd en senioren open 12.00 uur vsh/j 
2  6000m vrije slag dames jeugd en senioren open 12.00 uur vsd/j 
3 a/b 2000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.25 uur vsjj 
4  2000m vrije slag meisjes junioren 1 en 2 en 3 14.30 uur vsjm 
5  2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14.40 uur vsh/j 
6  2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14.40 uur vsd/j 
7  2000m prestatietocht 15 jaar en ouder (vanaf 13 jaar met startvergunning) 15.00 uur  

  Prijsuitreiking nabij het clubschip van wsv de Helling 16.15 uur  

opm Er zijn geldprijzen voor de 6 kilometer wedstrijd,  voor de eerste, tweede en derde aankomende heer.  
De grote van de geldprijzen voor de dames zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemende dames. 

opm Er wordt gezwommen met eigen wedstrijdbepalingen m.b.t. de veiligheid. 
opm Maximale zwemtijd voor de 6 kilometer wedstrijd is de dubbele tijd van de winnaar. 
opm Bij meer dan 130 deelnemers op de wedstrijd van de 6 kilometer zal er een gescheiden heren en dames start 

plaatsvinden. De tussenpose van de starts is dan ongeveer 1 minuut.  
opm Na aanvang briefing (11.00 uur) zullen geen aanmeldingen voor de 6 kilometerwedstrijd meer geaccepteerd worden!!!! 
opm Aan de prestatietocht kunnen maximaal 150 zwemmers meedoen. 
opm Er is voor de 6km zwemmers mogelijkheid om na de finish terug naar Beusichem te worden gebracht. Dit dient bij de 

inschrijving aangegeven te worden. Voor de 2km zwemmers is er geen mogelijkheid om terug gebracht te worden. 
opm Op de 2km startlocatie is er beperkte parkeergelegenheid, het advies is ook om te parkeren in Culemborg en met de 

pendelbus naar de startlocatie te laten brengen(zie www.lektocht.nl voor locatie). 
opm De zwemwedstrijd zal dit jaar weer samenvallen met het bekende feestweekend Culemborg Bijvoorbeeld Nieuw dus 

beperkte parkeergelegenheid. 
Let op! Elke 6km inschrijving zal worden beantwoord met een reserveringsnummer, dit nummer moet je gebruiken om  je aan 

te melden op de wedstrijddag zelf. Indien je geen bevestiging met nummer hebt ontvangen, dan is je inschrijving niet 
aangekomen. 

 

A

C
B

 

Bereikbaarheid en parkeren:  
De zwemmers voor de 6km dienen zich te melden 
in Beusichem (B) bij ‘t VeerHuys: Neem afslag 

(13) en rijd de N320 richting Kesteren Neem de 
derde rotonde afslag Beusichem.  

Vervolgens volg je de borden richting de veerpont. 
Parkeren kunt u aan de oevers van de Lek,  
De zwemmers voor de 2km dienen dezelfde weg 
te volgen, doch slaan links af de dijk op richting 
Culemborg tot de zandafgraving. Te zien aan bord 
bij de ingang. (Zie A in de kaart links) 

De finish is in Culemborg (zie C in de kaart links) 

Op onze website (www.lektocht.nl) is ook een 
routeplanner te vinden 
Ook voor locatie van de pendelbussen 

mailto:lektocht@lektocht.nl
http://www.lektocht.nl/
http://www.lektocht.nl/
http://www.lektocht.nl/
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3.14 25e Open Waterwedstrijd “Oude Veer” 

Wedstrijddatum zaterdag 20 juli 2013 

 

 

Wedstrijdlocatie Jachthaven Oude Veer, Anna Paulowna 
Wedstrijdorganisatie Oude Veer, Anna Paulowna 
Baanlengte en -vorm rechte lijn van 750 meter 
Sluiting inschrijving dinsdag 16 juli 2013 om 23:59u 
Kosten per wedstrijdstart € 6,50 (2 of meer starts €11) 
Kosten per prestatietocht 3,50 
Kosten “organisatie-cap” € 2,50 statiegeld per organisatiecap 
Contactpersoon organisatie D.J. Wajon 

C.R. Waiboerstraat 9 
1761 CK  ANNA PAULOWNA 

Telefoon (niet voor inschrijving) +31 223 531 900 
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 45488424 
Bij geen gehoor L. Bakker 
Telefoon (niet voor inschrijving) +31 223 533 099 
E-mail ow.oudeveer@gmail.com 
Inschrijving  Uitsluitend via OLOWIS, e-mail of post.  

Bij OLOWIS print u bewijs van de inschrijving 
zelf. Bij email krijgt u van uw inschrijving een 
bevestiging. 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering 10.00 uur  
1  1500m vrije slag heren jeugd en senioren open 11.00 uur vsh/j 
2  1500m vrije slag dames jeugd en senioren open 11.20 uur vsd/j 
3 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4* 11.40 uur Vsjj 
4  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3* 11.50 uur vsjm 
5 a/e 1000m vrije slag Masters heren 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+  12.00 uur M-vsh 
6 a/e 1000m vrije slag Masters dames 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+ 12.10 uur M-vsd 
7  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6* 12.25 uur  
8  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 en junioren 1* 12.25 uur  
9 a/b 250m vrije slag jongens/meisjes minioren 1, 2 en 3 12.40 uur  

10  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6- en 7-jarigen onder begeleiding zwemmer 18+) 13.00 uur  
11  3000m schoolslag heren jeugd en senioren open * 13.20 uur ssh/j  
12  3000m schoolslag dames jeugd en senioren open * 13.50 uur ssd/j 
13  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14.20 uur  
14  3000m vrije slag heren jeugd en senioren open * 14.40 uur vsh/j 
15  3000m vrije slag dames jeugd en senioren open * 15.20 uur vsd/j 
16  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.50 uur  
17 a/e 1000m schoolslag Masters heren 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+ 16.10 uur M-ssh 
18 a/e 1000m schoolslag Masters dames 20+; 30+; 40+; 50+ en 60+ 16.20 uur M-ssd 
19 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 16.30 uur ssjj 
20  1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 16.40 uur ssjm 

opm Prijsuitreikingen vinden plaats tussen de programma-onderdelen door. 
opm Programmanummers met * tellen mee voor de Noord-Hollandbekers/aanmoedigingsprijzen. De voorwaarden staan in 

het Open Waterboek van de TOWZ, op www.noww.nl onder “Samenwerkingsverband Noord-Holland” en in de 
programmaboekjes van de zeven Noord-Hollandse organisaties. 

opm Alle wedstrijdprogrammanummers betreffen gesloten leeftijdsklassen. 
opm 1 herinnering per deelnemer ongeacht het aantal starts.  
opm Honden worden uit hygiënische overwegingen niet toegelaten tot het wedstrijdterrein. 

 

 

Route vanuit Amsterdam: 
Neem op de A7 de afslag Wieringerwerf  
Sla na 450m linksaf de Westerterpweg in 
Ga rechtdoor de Prins Bernhardweg in (na 3.6Km) 
Ga rechtdoor de Nieuwesluizerweg in (na 225m) 
Ga rechtdoor de Nieuwesluizerbrug op (na 4.8Km) 
Ga rechtdoor de Sluizerweg in (na 300m) 
Ga rechtdoor de Zuid Zijperweg in (na 1300m) 
Ga rechtdoor de Noord Zijperweg in (na 750m) 
Sla na 350m rechtsaf de Molenweg in 
Ga rechtdoor de Kerkweg in (na 950m) 
na 2.7Km bent u gearriveerd op het  
wedstrijdterrein hoek Kneeskade en Kerkweg 

mailto:ow.oudeveer@gmail.com
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.noww.nl/
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3.15 3e open water wedstrijd Het Y 
Wedstrijddatum zondag 21 juli 2012 

 

Wedstrijdlocatie Gaasperplas, Amsterdam,  
Langbroekpad 2, 1108 EA  AMSTERDAM 

Organisatie ZV Het Y 
Baanlengte/vorm baan diversen 
Sluiting inschrijving dinsdag 16 juli 2013, 22.30 uur 
Kosten wedstrijd € 6,50 (2 of meer starts € 11,00) 
Kosten prestatietocht € 3,50 
Kosten estafette € 8,00 
Contactpersoon organisatie 
Voor informatie en inschrijving 

Ben Lap 
Volwerf 14 
1561 VP  KROMMENIE 

Telefoon +31 6 5148 0917 
E-mailadres organisatie info@het-y-openwater.nl 
Inschrijvingen via OLOWIS 
Website organisatie www.het-y-openwater.nl  
B.G.G. +31 6 4385 7333 
Telefoon op de wedstrijddag +31 6 5148 0917 
 

programma  aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering  9.00 uur  
1 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4  10.00 uur ssjj 
2  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3  10.05 uur ssmj 
3 a/b 2000m vrije slag individuele tijdrace heren jeugd en senioren open 10.15 uur vsh/j 
4 a/b 2000m vrije slag individuele tijdrace dames jeugd en senioren open 10.35 uur vsd/j 
5 a/e 1000m schoolslag heren masters 20+, 30+, 40+, 50+ 60+ 11.05 uur M-ssh 
6 a/e 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ 11.15 uur M-ssd 
7  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 11.45 uur  
8  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 11.50 uur  
9 a/b 2000m vrije slag voor triatleten heren/dames (wetsuit toegestaan!) 12.00 uur  

10  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 * 12.30 uur  
11  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5, junioren 1* 12.35 uur  
12 a/b 500m vrije slag heren/dames gehandicapten S5 t/m S10, S14  12.45 uur  
13 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open * 13.00 uur ssh/j 
14 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open * 13.05 uur ssd/j 
15  250m prestatietocht 6 jaar en ouder 13.45 uur  
16  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 13.50 uur  
17  500m schoolslag jongens minioren 4,5 en 6 14.10 uur  
18  500m schoolslag meisjes minioren 4 en 5 14.15 uur  
19 a/b 1500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4* 14.35 uur vsjj 
20  1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3*  14.40 uur vsmj 
21 a/e 1500m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+ 60+ 15.00 uur M-vsh 
22 a/e 1500m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ 15.05 uur M-vsd 
23 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren open * 15.30 uur vsh/j 
24 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open * 15.35 uur vsd/j 
25  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 16.15 uur  
26  4x250m vrije slag estafette 16.45 uur  

opm Programmanummers met * tellen mee voor de Noord-Hollandbekers/aanmoedigingsprijzen. De voorwaarden staan 
elders in het open water boek, onder ‘samenwerkingsverband Noord-Holland’ en in de programmaboekjes van de 
zeven Noord-Hollandse organisaties. 

opm De programmanummers 3 + 23 en 4+24 zijn gekoppeld, er zal één samengestelde uitslag worden opgemaakt, 
gebaseerd op de optelling van de twee gezwommen tijden. Het is mogelijk om voor één van beide nummers in te 
schrijven, er zal echter geen prijsuitreiking zijn voor de afzonderlijke programmanummers. De winnaars van de tijdrace 
zullen in programmanummers 23 en 24 starten met een andere kleur badmuts. De beide programmanummers zullen 
wel afzonderlijk meetellen voor de nationale klassementen. 

opm Parkeren in nabijgelegen woonwijken, volg vanaf de 1e rotonde vanaf de snelweg de bordjes van de organisatie. 
opm Prijsuitreikingen vinden indien mogelijk tussen de programmanummers door plaats.  
opm Per zwemmer is er één herinnering beschikbaar, ongeacht het aantal starts.  
opm Gehandicapte zwemmers dienen in het bezit te zijn van een startnummer. 
opm Uniek voor Nederland: het parcours is geen rechte lijn, maar een uitdagende vorm! 
opm Honden zijn op het terrein niet toegestaan. 
opm  De organisaties van de open water wedstrijden in de provincie Noord-Holland zullen gaan samenwerken, zie het 

andere open water boek. 

 

mailto:info@het-y-openwater.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.het-y-openwater.nl/
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Route vanaf A9 (Haarlem): 
Neem afslag 2: Bijlmermeer/Gaasperdam. Ga boven aan de 
afrit rechtsaf (Gooiseweg, richting Gaasperdam).   

Route vanaf A9 (oostelijk richting A1):  
Neem afslag 2: Bijlmermeer/Gaasperdam. Sla linksaf 
(Gooiseweg, richting Gaasperdam). Voor parkeren: zie 
routebeschrijving vanaf Haarlem vanaf de rotonde. Volg de 
aanwijzingen van de organisatie naar het wedstrijdterrein. 

Parkeren: 
 Tweede afslag op rotonde en daarna eerste straat links óf 

 Derde afslag op rotonde en daarna eerste straat rechts 
Volg de aanwijzingen van de organisatie naar het 
wedstrijdterrein. 
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3.16 4e Zwemwedstrijd om de Brakeboer Trofee 

Wedstrijddatum zondag 28 juli 2013 

 

Wedstrijdlocatie IJsselmeer, kust en haven Medemblik 
Wedstrijdorganisatie Commissie tot behoud van de Compri 

Zwemmarathon,  
Zwem- en Polovereniging DES, Den Haag 

Baanlengte en -vorm gemarkeerde L vorm van 500 meter lengte 
Sluiting inschrijving dinsdag 23 juli 2013 om 18.00 uur 
Kosten per wedstrijdstart € 10,00 
Inschrijvingen per post Strausslaan 46 

2551 NN  DEN HAAG 
Inschrijvingen via OLOWIS  
Contactpersoon organisatie Cor de Bruin 

Strausslaan 46 
2551 NN  DEN HAAG 

Telefoon organisatie +31 70 323 9970 of 
+31 6 5107 2230 

Fax organisatie +31 847 161609 
Bij geen gehoor/wedstrijddag Jack Brakeboer 
Telefoon wedstrijddag +31 227 541436 
Fax wedstrijddag +31 227 543517 
E-mail organisatie ijsselmeermarathon@zwemvereniging-des.nl 
Website www.zwemvereniging-des.nl  

 
programma  aanvang ca ow-klas 

 juryvergadering 11.00 uur  
1  2500 meter vrije slag jongens junioren 1 t/m 4 12.00 uur vsjj 
2  2500 meter vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3 12.05 uur vsmj 
3  10000m vrije slag heren junioren 3, jeugd en senioren 13.30 uur vsh/j 
4  10000m vrije slag dames jeugd en senioren 13.35 uur vsd/j 

opm uitsluitingstijd 10.000 meter heren 2:50 uur (of 1 uur na de finish van de winnaar).   
 uitsluitingstijd 10.000 meter dames 3:00 uur (of 1 uur na de finish van de winnares).   

opm Wanneer het aantal deelnemers dit toelaat zal er gezamenlijk gestart worden.   

 

 

Route vanaf de A7: 
Neem afslag 11 Medemblik en ga in oostelijke richting 
Ga rechtdoor de Dijkweg in (na 150m) 
Ga rechtdoor de Westerzeedijk op (na 1900m) 
Ga na 2.5Km links de Westerdijk op 
Ga rechtdoor de Overtoom in (na 750m) 
Ga rechtdoor de Oude Haven in (na 300m) 
Ga rechtdoor de Dam in (na 90m) 
Sla na 15m linksaf op de Dam 
Ga rechtdoor de Oude Haven in (na 30m) 
Sla na 175m rechtsaf de Koningshof in 
Sla na 120m schuin links de Schoutensteeg in 
Sla na 50m linksaf de Oosterhaven in 
U bent gearriveerd (Café Brakeboer)  
U kunt het beste het laatste stukje te voet komen.  
Parkeren in de straten achter de haven gaat prima.  

file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.zwemvereniging-des.nl/
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3.17 11e “Ter Rede van Hoorn” & 2e Grote Prijs Van der Valk 

Wedstrijddatum vrijdag 2 augustus 2013 

 

  
 

 

Wedstrijdlocatie oude Zuiderzee bij H.V.V. Hollandia,  
gewijzigde locatie Julianapark Hoorn  

Wedstrijdorganisatie Stichting O.W.Z. ‘Ter Rede van Hoorn’ 
(Z.V. Hoorn, H.V.V. Hollandia, R.B. Notwin) 

Baanlengte en -vorm baan van 1000m met knik,  
Contactpersoon organisatie Hans Peeters (inschrijvingen) 
E-mail organisatie info@terredevanhoorn.nl en 

trvhinschrijvingen@upcmail.nl 
Telefoonnummer organisatie +31 6 2064 6700 
Website organisatie www.terredevanhoorn.nl 
Inschrijving via OLOWIS 
Sluiting inschrijving  zondag 28 juli 2013 om 20.00 uur 
Kosten wedstrijd  € 6,50 (2 of meer starts € 11,00) 
Kosten Grote Prijs  € 5,00 
Kosten prestatietocht € 3,50 
Kosten kamperen € 5,00 per persoon (twee nachten) 

 
programma aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering 16.00 uur  
1 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open (finish bij de Scheepsjongens van 

Bontekoe!) * 
17.00 uur vsh/j 

2 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open (finish bij de Scheepsjongens van 
Bontekoe!) * 

17.02 uur vsd/j 

3 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 * 17.40 uur vsjj 
4  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 * 17.42 uur vsjm 
5 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 18.00 uur M-ssd 
6 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 18.10 uur M-ssh 
7 a/b 1000m schoolslag individuele tijdrace heren jeugd en senioren open * 18.20 uur ssh/j 
8 a/b 1000m schoolslag individuele tijdrace dames jeugd en senioren open * 18.30 uur ssd/j 
9  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 19.00 uur  

10  Grote prijs van Van der Valk: zie opmerkingen 19.30 uur  
  Prijsuitreiking 20.45 uur  

opm 
opm  

Grote prijs van Van der Valk: afvalrace met grote geldprijzen. Voor uitleg hiervan zie www.terredevanhoorn.nl. 
Aan pr. nr. 1 en 2 mogen alleen zwemmers deelnemen die binnen een half uur kunnen finishen: de Hoornse haven 
wordt tijdelijk afgesloten, wat een boeiende finish moet opleveren in de historische oude haven van Hoorn! 
De zwemmers worden met de vissersboot HN 2 teruggebracht naar de startsteiger. 

opm Inschrijvingen worden bij voorkeur via OLOWIS ontvangen, of via trvhinschrijvingen@upcmail.nl. 
opm  Per zwemmer is één herinnering beschikbaar per dag (ongeacht het aantal starts). 
opm Parkeren mag alleen op de door de organisatie aangewezen plaatsen. 
opm Programmanummers met * tellen mee voor de Noord-Hollandbekers/ aanmoedigingsprijzen. De voorwaarden staan in 

het openwaterboek van de TOWZ, op de website www.noww.nl onder samenwerkingsverband Noord-Holland en in de 
programmaboekjes van de vijf Noord-Hollandse organisaties. Na de wedstrijd in Hoorn op zaterdag worden deze 
prijzen uitgereikt.  

 

 

Hoorn moet je voelen!  
Voel de stad Hoorn, de golven op de Zuiderzee, en de sfeer bij 
'Ter Rede van Hoorn'!  

Welkom in de stad, op de camping, en bij hèt zwemfeest van 
2013 op de mooiste locatie! 

 

  

Route vanaf de A7:  
Amsterdam - Den Oever afslag Hoorn, afrit 8;  

na 4 km rechtsaf, richting havens (Willemsweg); 
na 800m links aanhouden (dijk volgen); 
na 300m linksaf richting de parkeerplaats, waar u wordt 
verwelkomd door de organisatie.  

Route vanaf Dijk Lelystad- Enkhuizen: 
Aan het einde van de dijk gaat u bij de tweede 
verkeerslichten linksaf de provinciale weg op. 
Blijf deze weg volgen. Na de verkeerslichten ‘Hoorn 80’ gaat 
u linksaf bij de volgende verkeerslichten (de Willemsweg 
op). Volg nu de route als hierboven omschreven. 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+KNZB&view=detail&id=FFEB2814B07D32484A6F87CFFC00BB0C0F05EF5A&first=0
mailto:info@terredevanhoorn.nl
mailto:trvhinschrijvingen@upcmail.nl
http://www.terredevanhoorn.nl/
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http://www.terredevanhoorn.nl/
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3.18 5e LEN-cup 10 km & 11e “Ter Rede van Hoorn” 

Wedstrijddatum zaterdag 3 augustus 2013  

 

 
 

 

Wedstrijdlocatie oude Zuiderzee bij H.V.V. Hollandia,  
gewijzigde locatie Julianapark Hoorn  

Wedstrijdorganisatie Stichting O.W.Z. ‘Ter Rede van Hoorn’ 
(Z.V. Hoorn, H.V.V. Hollandia, R.B. Notwin) 

Baanlengte en -vorm baan van 1000m met knik, 
Contactpersoon KNZB Sybrecht Lensink 
Telefoonnummer KNZB +31 30 751 3200 
E-mail KNZB sybrecht.lensink@knzb.nl 
Contactpersoon organisatie Hans Peeters (inschrijvingen)  
E-mail organisatie info@terredevanhoorn.nl en  

trvhinschrijvingen@upcmail.nl 
Telefoonnummer organisatie +31 6 2064 6700 
Inschrijving via OLOWIS 
Website organisatie www.terredevanhoorn.nl 
Sluiting wedstrijd  zondag 28 juli 2013 om 20.00 uur 
Kosten wedstrijd € 6,50 (2 of meer starts € 11,00) 
Kosten prestatietocht € 3,50 
Kosten kamperen € 5,00 per persoon (twee nachten) 

Vervolg na vrijdag 
programma aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering 09.00 uur  
  Briefing 10.000m (LEN-cup en Ter Rede van Hoorn) 09.45 uur  

1 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 10.00 uur M-ssh 
2 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 10.05 uur M-ssd 
3 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren open * 10.10 uur vsh/j 
4 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren open * 10.15 uur vsd/j 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 * 10.55 uur vsjj 
6  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 * 11.00 uur vsjm 
7 a/b 10.000m vrije slag heren jeugd en senioren (LEN-cup en Ter Rede van Hoorn) 11.30 uur vsh/j 

8 a/b 10.000m vrije slag dames jeugd en senioren (LEN-cup en Ter Rede van Hoorn) 11.40 uur vsd/j 

9 a/b 250m vrije slag mix minioren 1, 2 en 3 14.30 uur  
10  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 * 14.35 uur  
11  500m vrije slag  meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 * 14.40 uur  
12 a 500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14.50 uur  
12 b 250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 en 7 -jarigen onder begeleiding zwemmer 18+) 15.00 uur  
13  500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 15.15 uur ssjj 
14  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 15.20 uur ssjm 

  Prijsuitreiking LEN-cup  15.45 uur  
15    Ploegentijdrace 250m schoolslag - 250m vrije slag  15.45 uur  
16 a/f  1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 16.30 uur M-vsd 
17 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 16.35 uur M-vsh 
18 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open * 16.45 uur ssd/j 
19 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open * 16.50 uur ssh/j 
20  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder  17.15 uur  

  Prijsuitreiking TRvH en Noord-Holland 17.15 uur  

opm De ploegentijdrace (pr.nr. 15) wordt gezwommen met ploegen (d/h/gemixt) van drie personen. 
Tot het keerpunt wordt er 250m schoolslag gezwommen, na het keerpunt 250m vrije slag. De tijd stopt als de derde 
zwemmer finisht. De snelste damesploeg, herenploeg en gemixte ploeg verdienen een taart. 

opm Inschrijvingen worden bij voorkeur via OLOWIS ontvangen, of via trvhinschrijvingen@upcmail.nl. 
opm De deelnemer van de 10km die meer dan 60 minuten na de winnaar (van hetzelfde geslacht) niet is gefinisht, dient op 

aanwijzing door of namens de wedstrijdleiding de wedstrijd te beëindigen. Dit geldt ook als de achterstand op de 
koploper meer is dan 20 minuten (op 3 km), 30 minuten (op 5 km), of 45 minuten (op 8 km). 

opm  Per zwemmer is één herinnering beschikbaar per dag (ongeacht het aantal starts). 
opm Er kan gekampeerd worden op het wedstrijdterrein (50 m van de start/finish!); de kosten zijn € 5,00 per persoon voor 

vrijdag- en/of zaterdagnacht. Kampeerders kunnen zondagmorgen zo doorrijden naar de wedstrijd op de Bosbaan! 
Kamperen moet bij de inschrijving worden doorgegeven via het e-mailadres: trvhinschrijvingen@upcmail.nl.  
Er worden geen caravans/campers toegelaten.  
Parkeren mag alleen op de door de organisatie aangewezen plaatsen. 

opm Programmanummers met * tellen mee voor de Noord-Hollandbekers/aanmoedigingsprijzen. De voorwaarden staan in 
het open-waterboek van de TOWZ, op de website www.noww.nl onder samenwerkingsverband Noord-Holland en in de 
programmaboekjes van de Noord-Hollandse organisaties. Na de wedstrijd in Hoorn worden deze prijzen uitgereikt.  

opm Het start/-finishgebied is verplaatst na de vorige tien edities van ´Ter Rede van Hoorn´. Het ligt nu aan de nieuwe 
steiger in de oude buitenhaven, in een historisch decor, en met een spectaculair zicht op de zwemmers. 
Het gebied ligt iets verder vanaf het parkeerterrein en het oude start/-finishgebied. Vanaf het parkeerterrein is een 
pendeldienst naar en van het gebied met als tussenstop het clubgebouw van H.V.V.Hollandia (met kantine, toiletten, 
kleedkamers, verzorgingsruimten, dopingcellen en douches). 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+KNZB&view=detail&id=FFEB2814B07D32484A6F87CFFC00BB0C0F05EF5A&first=0
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3.19 74e Havenwedstrijd Breskens 

Deze wedstrijd is enkel voor leden van Zeeuwse verenigingen  
 
Wedstrijddatum zaterdag 3 augustus 2013 

 

Wedstrijdlocatie Haven van Breskens 
Organisatie Zwemvereniging Scheldestroom 
Baanlengte/vorm baan  u-vorm van 125, 250 en 750m 
Sluiting inschrijving zaterdag 27 juli 2013 
Kosten wedstrijd 1

e
 start € 6,00   

volgende starts € 3,00 
Contactpersoon organisatie Adrie Vinke 

Van Zuyenstraat 63, 
4511 GL  BRESKENS 

Telefoon +31 117 38 20 46 
Telefoon wedstrijddag +31 6 50 21 00 00 
E-mail aavinke@zeelandnet.nl 

 
programma  aanvang ca klassement 

1  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 11.00 uur Zeelandbeker 
2  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5  11.05 uur Zeelandbeker 
3 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4  11.20 uur Zeelandbeker 
4  1000m vrije slag Masters heren 11.20 uur Zeelandbeker 
5  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3  11.25 uur Zeelandbeker 
6  1000m vrije slag Masters dames 11.25 uur Zeelandbeker 
7  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 11.50 uur Zeelandbeker 
8  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 11.55 uur Zeelandbeker 
9  3000m schoolslag heren jeugd en senioren open 12.10 uur Zeelandbeker 

10  3000m schoolslag dames jeugd en senioren open 12.15 uur Zeelandbeker 
11  3000m vrije slag heren jeugd en senioren open 13.15 uur Zeelandbeker 
12  3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 13.20 uur Zeelandbeker 
13 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4  14.20 uur Zeelandbeker 
14  1000m schoolslag Masters heren  14.20 uur Zeelandbeker 
15  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.45 uur Zeelandbeker 
16  1000m schoolslag Masters dames  14.45 uur Zeelandbeker 

opm Er is een wisselbeker en een herinneringsstandaard voor de vereniging die met drie leden de beste totaaltijd maakt, 
zowel voor de dames als voor de heren. Dit geldt alleen voor de programma’s 9, 10, 11 en 12. 

opm Alleen voor Zeeuwse deelnemers. 

 

 

Route vanaf de 
Westerschelde-
tunneltunnel:  
Neem op de eerste rotonde 
die u tegenkomt de afslag 
naar rechts richting Hoek. Bij 
de stoplichten rechtdoor 
richting Biervliet (N61). In 
Biervliet rechtdoor richting 
Schoondijke of rechtsaf 
richting Hoofdplaat. Volg in 
Breskens de borden 
Parkeren! 

mailto:aavinke@zeelandnet.nl
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3.20 46e Open Water Wedstrijd Bosbaan Amsterdam, OEZA 
 

Wedstrijddatum zondag 4 augustus 2013  

 

Wedstrijdlocatie Bosbaan 10, Amstelveen 
Baanlengte/vorm baan  rechte lijn van 1000m 
Sluiting inschrijving maandag 29 juli 2013 om 20.00 uur 
Kosten wedstrijd eerste start € 6,50;  

2 starts of meer €11,00 
Kosten prestatietocht € 6,50 (waarvan €1,50 voor ALS) 
Contactpersoon organisatie Hans Schoenmakers 
Telefoon (ook wedstrijddag) +31 6 3733 9960 
Wedstrijdsecretariaat +31 72 511 4457 
Inschrijven via OLOWIS 
E-mail bosbaan@oeza.nl  
Website www.oww-bosbaan.nl  
 

programma aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 09.00 uur  
1 a/b 4000m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.00 uur vsh/j 
2 a/b 4000m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.05 uur vsd/j 
3 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 10.30 uur ssh/j 
4 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 10.35 uur ssd/j 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 11.00 uur vsjj 
6  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.05 uur vsmj 
7 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.10 uur M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  11.15 uur M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 11.30 uur  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 11.35 uur  
11 a/b 500m rugslag of vlinderslag heren en dames 9 jaar en ouder 11.45 uur  
12  500m prestatietocht 9 jaar en ouder  12.00 uur  
13  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 12.10 uur  

  Prijsuitreiking programma 1 t/m 10 12.00 uur  
14 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13.00 uur ssjj 
15  1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.05 uur ssmj 
16 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 13.40 uur vsh/j 
17 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 13.45 uur vsd/j 
18 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 14.25 uur M-ssh 
19 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  14.30 uur M-ssd 
20  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.00 uur  

  Prijsuitreiking programma 11 t/m 21 15.30 uur  

opm Uitslagen worden op internet gepubliceerd, tenzij bij inschrijving anders is verzocht. 
opm Per deelnemer is er één herinnering. 
opm Inschrijven voor de prestatietocht kan tot 30min voor de start. 
opm Bij programma 11 zijn er prijzen voor de 3 eerst aankomende heren en dames bij de vlinderslag en rugslag. 
opm Van elke individuele prestatietocht start gaat € 1,50 naar het goede doel: ALS. 
opm Op de 4000m vrije slag kan de jury besluiten de zwemmers die meer dan 20 minuten achter de voorste 

zwemmer/zwemster in de eigen leeftijdscategorie (d.w.z. jeugd of senioren) liggen uit de wedstrijd te nemen. 

 

 

Route vanaf de A10/E19: 
Neem afslag s108 (Buitenverdert) 
Sla de Amsteveense weg op richting Amstelveen. 
Sla bij de 2

e
 stoplichten rechtsaf en u arriveert op de 

wedstrijdlocatie, parkeren is rechts. 

Route vanaf de A9: 
Neem afslag 5 Amstelveen. Draai de Keizer Karelweg op 
richting Amsterdam. 
Blijf 3km op de doorgaande weg, deze gaat over in de 
Amsterdamseweg, en daarna in de Amstelveenseweg. 
Wanneer u naar links kijkt ziet u vanzelf de 
wedstrijdlocatie verschijnen. Sla links bij het 5

e
 stoplicht. 

Parkeren 
Bij het wedstrijdterrein is ruime parkeergelegenheid.  

file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:bosbaan@oeza.nl
http://www.oww-bosbaan.nl/


© KNZB/TOWZ 

  30 

3.21 44e Compri Zwemmarathon Stavoren – Medemblik en ONK Marathonzwemmen 

Wedstrijddatum zaterdag 10 augustus 2013 

 

Wedstrijdlocatie IJsselmeer, van Stavoren tot in Medemblik 
Wedstrijdorganisatie Commissie tot behoud van de Compri 

Zwemmarathon, Zwem- en Polovereniging 
DES Den Haag, KNZB 

baanlengte en –vorm ongemarkeerd, 22km lengte 
sluiting inschrijving donderdag 18 juli 2013 om 12.00 uur 
kosten per wedstrijdstart € 25,00 
Inschrijvingen via OLOWIS 
contactpersoon organisatie Cor de Bruin 

Strausslaan 46 
2551 NN  DEN HAAG 

telefoon organisatie +31 70 323 9970 of +31 6 5107 2230 
bij geen gehoor/wedstrijddag Jack Brakeboer 
telefoon wedstrijddag +31 227 541 436 
e-mail organisatie ijsselmeermarathon@zwemvereniging-des.nl 
Websites www.zwemvereniging-des.nl,  

www.knzb.nl en  
www.stavoren-medemblik.nl 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

 Briefing voor de deelnemers: vrijdag 9 augustus in café Brakeboer,  
Oosterhaven 30 in Medemblik 

19.30 uur  

 Laatste controle deelnemers: invet-locatie Stavoren (10 augustus) 08.30 uur  
1. 22km vrije slag heren senioren  09.00 uur geen 
2. 22km vrije slag dames senioren  09.00 uur geen 

 Finish bij de visafslag in de Oosterhaven te Medemblik  Vanaf 13.15 uur  

opm Geldprijzen door € 250,- voor de eerst aankomende all-in   
 de organisatie: € 150,- voor de tweede all-in   
  € 100,- voor de derde all-in   
 Geldprijs:  € 100,- voor de eerste dame   

opm Er is een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk.   
opm De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. 
opm Inschrijvingen dienen te geschieden op speciale inschrijfformulieren die bij de KNZB kunnen worden aangevraagd 

betreffende het ONK marathonzwemmen. 
opm Er wordt gezwommen met eigen wedstrijdbepalingen betreffende de veiligheid. 
opm Er zijn mogelijk andere prijzen beschikbaar, deze zijn afhankelijk van de sponsors.  

 

 

routebeschrijving vanaf de A7: 
Neem afslag 11 Medemblik en ga in oostelijke richting 
Ga rechtdoor de Dijkweg in (na 150m) 
Ga rechtdoor de Westerzeedijk op (na 1900m) 
Ga na 2.5Km links de Westerdijk op 
Ga rechtdoor de Overtoom in (na 750m) 
Ga rechtdoor de Oude Haven in (na 300m) 
Ga rechtdoor de Dam in (na 90m) 
Sla na 15m linksaf op de Dam 
Ga rechtdoor de Oude Haven in (na 30m) 
Sla na 175m rechtsaf de Koningshof in 
Sla na 120m schuin links de Schoutensteeg in 
Sla na 50m linksaf de Oosterhaven in 
U bent gearriveerd (Café Brakeboer)  
U kunt het beste het laatste stukje te voet komen.  
Parkeren in de straten achter de haven gaat in het 
algemeen prima.  

file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:ijsselmeermarathon@zwemvereniging-des.nl
http://www.zwemvereniging-des.nl/
http://www.knzb.nl/
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3.22 9e Open Water Wedstrijd - Heerjansdam 

Wedstrijddatum zaterdag 17 augustus 2013  

 

Wedstrijdlocatie ’t Waaltje  
Wedstrijdorganisatie De Lansingh & ZPB H&L, Activiteiten 

Vereniging Heerjansdam 
Baanlengte en -vorm 500m rechte lijn 
Sluiting inschrijving dinsdag 13 augustus 2013 tot 19.00 uur 
Kosten per wedstrijdstart € 6,50 per start, 2 starts € 11, -  

3e
 
start gratis 

Kosten per prestatietocht € 3,50 
Contactpersoon organisatie Ferdinand Versteeg 

Molenweg 37a 
2995 BK  HEERJANSDAM 

Telefoon +31 78 677 2014 
+31 6 5382 8890  
+31 6 2234 6108 (b.g.g.) 

Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 5382 8890 
+31 78 677 1643 

Inschrijving via OLOWIS 
E-mail owwheerjansdam@yahoo.com 
Website heerjansdam.noww.nl 
 
programma aanvang ca ow-klas 

1 a/b 3000m vrije slag heren en jeugd senioren open 10.00 uur vsh/j 
2 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.05 uur vsd/j 
3 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 10.55 uur M-ssh 
4 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 11.00 uur M-ssd 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 11.20 uur vsjj 
6 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.35 uur vsjm 
7 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 11.55 uur vsh/j 
8 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 12.00 uur vsd/j 
9  4x250m vrije slag estafette m/d/j/h/mixed (ook teams van meerdere verenigingen) 12.25 uur  

  prijsuitreiking   

10 a/b 500m vrije slag jongens jeugd/heren senioren S4 t/m S14, meisjes jeugd /dames senioren 
S4 t/m S14 

13.10 uur  

11  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 13.25 uur  
12  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5  13.30 uur  
13 a/b 250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1, 2 en 3  13.50 uur  
14 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren open 14.05 uur ssh/j 
15 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren open 14.15 uur ssd/j 
16 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 15.05 uur ssjj 
17 a/b 500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 15.10 uur ssjm 
18 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 15.30 uur M-vsh 
19 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 15.45 uur M-vsd 
  prijsuitreiking   
20  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 16.15 uur  
21  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 16.15 uur  
22  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6- en 7-jarigen onder begeleiding zwemmer 18+) 16.15 uur  
  prijsuitreiking   

opm Gebruik van warme douches bij voetbalvereniging Heerjansdam. 
opm De gehele dag is er een stand van SportEmotion met zwemkleding aanwezig. 
opm Bij inschrijven zonder capnummer krijgt u een cap van de organisatie toegewezen. 

 

 

Route vanaf de A16: 
U neemt de afslag (23) 
Hendrik-Ido-Ambacht.  
De organisatie plaatst vanaf 
de afslag Hendrik-Ido-
Ambacht routeborden langs 
de weg, die u op de snelste 
wijze naar het 
zwemevenement leiden. 

Parkeren 
U kunt gratis parkeren op het 
terrein van voetbalverenging 
Heerjansdam.  
 

http://www.avheerjansdam.nl/Plattergrond.htm
http://www.avheerjansdam.nl/Plattergrond.htm
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://heerjansdam.noww.nl/
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3.23 3e IJzeren Man Zwemrace, Vught 

Wedstrijddatum zondag 18 augustus 2013  

 

 

Wedstrijdlocatie Recreatiegebied de IJzeren Man 
Boslaan 49 te Vught 

GPS coördinaten 51.6540 en 5.260 
Organisatie VZ&PV “de Dommelbaarzen” 
Baanlengte/vorm baan 1250m  
Sluiting inschrijving dinsdag 13 augustus 2013 20.00 uur 
Kosten wedstrijd eerste start € 6,50 
Kosten wedstrijd volg. start € 4,00 
Kosten prestatietocht € 3,00 
Contactpersoon organisatie 
Voor informatie en inschrijving 

Anno Beerens 
Isabellastraat 7 
5261 AG  VUGHT 

Telefoon +31 73 684 3911 
E-mailadres organisatie langebaan@dommelbaarzen.com 
Inschrijvingen via OLOWIS  
Website organisatie www.dommelbaarzen.com 
Algemene informatie/B.G.G. René Marquenie 
Telefoon op de wedstrijddag +31 6 2635 7888 
 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Aanvang juryvergadering in het clubhuis 9.30 uur  
1 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.30 uur vsh/j 
2 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.40 uur vsd/j 
3 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 10.50 uur ssh/j 
4 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 11.00 uur ssd/j 
5 a/b 250m vrije slag mix minioren 1, 2 en 3 11.40 uur  
6  500m schoolslag jongens minioren 4, 5 en 6 11.50 uur  
7  500m schoolslag meisjes minioren 4 en 5 12.00 uur  
8 a/b 1000m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4 12.10 uur vsjj 
9 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 12.20 uur vsmj 

10 a/f 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 12.35 uur M-ssh 
11 a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 12.45 uur M-ssd 
12  Bedrijven estafette 13.15 uur  
13  250m prestatietocht 6 jaar e. o. (6 & 7 jr. onder begeleiding zwemmer 18 jr e.o.) 13.45 uur  
14  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 13.45 uur  
15  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 13.45 uur  

  prijsuitreikingen 13.45 uur  
16 a/b 500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 14.30 uur  
17 a/b 500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 14.35 uur  
18  5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14.40 uur vsh/h 
19  5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14.45 uur vsd/j 
20 a/b 500m schoolslag jongens minioren 6 en junioren 1en 2, 3 en 4 16.00 uur ssjj 
21 a/b 500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 16.10 uur ssmj 
22 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 16.20 uur M-vsh 
23 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 16.30 uur M-vsd 

  prijsuitreikingen  17.00 uur  

opm Wedstrijd telt mee voor de Brabantbekers. 
opm Gratis parkeren op loopafstand van de ingang. 
opm Gratis entree voor sporters. T/m 5 deelnemers gratis toegang één begeleider; t/m 10 deelnemers gratis toegang twee 

begeleiders etc. Dit kan voorafgaan aan de wedstrijd per e-mail worden doorgegeven. De rest betaalt n.o.t.k. entree 
p.p. 

opm Er zijn geen honden toegestaan op het terrein. 
opm Programmanummers met a/b/c/d/e/f kennen aparte prijsuitreikingen per leeftijdscategorie met uitzondering van 

programmanummer 5 dat per geslacht een aparte prijsuitreiking kent. 
opm Per deelnemer is er één herinnering beschikbaar. 

 

 

Route vanaf de A2 (Utrecht - ’s-Hertogenbosch) 
Op Ring ’s-Hertogenbosch volg A65 in de richting Vught 
en Tilburg. Op de N65 ga de derde stoplichten rechtsaf 
(IJzeren Man staat aangegeven). Volg de Boslaan 
gedurende 1000m. De IJzeren Man verschijnt aan de 
linkerkant. 

Route vanaf de A58-N65 (Breda -Tilburg) 
Volg N65 in de richting ’s-Hertogenbosch. Bij de eerste 
stoplichten in Vught linksaf (IJzeren Man staat 
aangegeven). Volg de Boslaan gedurende 1000m.  

mailto:langebaan@dommelbaarzen.com
mailto:langebaan@dommelbaarzen.com
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.dommelbaarzen.com/
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3.24 2e PSV Arena SportEmotion Kanaalrace 2013 te Oirschot 

Wedstrijddatum zaterdag 24 augustus 2013 

 

Wedstrijdlocatie Wilhelminakanaal t.h.v. Passantenhaven, 
De Rijt Oirschot 

Organisatie PSV Zwemmen & waterpolo 
Baanlengte/vorm baan 1250m in een vrijwel rechte baan  
Sluiting inschrijving zondag 18 augustus 2013 om 22.00 uur 
Kosten wedstrijd 1

e
 start € 6,00 

Kosten wedstrijd 2
e
 start € 5,00 

Kosten prestatietocht € 3,00 
Kosten latex leencap € 1,00 + € 4,00 (borg) 
Contactpersoon organisatie  Caroline Smits  

p.a. Garstakker 8  
5688 PJ  OIRSCHOT 

Telefoon +31 499 573 873 of +31 6 1587 8003 
Voor informatie inschrijving Bianca Cox 
Telefoon +31 6 25415626 
E-mailadres organisatie info@psvopenwater.nl  
Inschrijvingen via OLOWIS  
Website organisatie www.psvopenwater.nl 
Algemene informatie/B.G.G. +31 6 1587 8003 
Telefoon op de wedstrijddag +316 1587 8003 of +31 6 2541 5626 
Contactpersoon KNZB voor 
informatie en inschrijving ONK 

Sybrecht Lensink 
Postbus 7217 
3530 JE  NIEUWEGEIN  

Telefoon KNZB +31 30 751 3248 
E-mail KNZB sybrecht.lensink@knzb.nl 
Kosten ONK wedstrijden Zie bepalingen KNZB 
Inschrijvingen ONK Via OLOWIS of nkinschrijvingen@knzb.nl 
Sluiting inschrijving ONK maandag 24 juni om 12.00 uur 
Website KNZB knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen  
 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering in de ruimte van Scouting Oirschot (Eindhovensedijk 28)  09.00 uur  
1 a/b 1500m vrije slag jongens junioren 1en 2, 3 en 4   10.00 uur vsjj 
2 a/b 1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3  10.05 uur vsjm 
3 a/b 2500m vrije slag heren jeugd en senioren open   10.15 uur vsh/j 
4 a/b 2500m vrije slag dames jeugd en senioren open   10.20 uur vsd/j 
5 a/l 1000m schoolslag heren Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+  10.45 uur M-ssh 
6 a/l 1000m schoolslag dames Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+  10.50 uur     M-ssd 
7  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3  11.05 uur M-vsh 
8  250m vrije slag meisjes minioren 1,2 en 3  11.05 uur M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6  11.15 uur  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5  11.20 uur  
11  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder  11.40 uur  
12  500m prestatietocht, 9 jaar en ouder  11.45 uur  
13  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jarigen onder begeleiding van 18+er)  11.50 uur  

  Openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend verkeer  12.15 uur  

14 a/b ONK 10km vrije slag heren senioren/jeugd en jonger  12.45 uur vsh/j 
15 a/b ONK 10km vrije slag dames senioren/jeugd en jonger  12.55 uur vsd/j 

  Openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend verkeer  15.15 uur  
16 a/b 1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+  15.45 uur M-vsh 
17 a/b 1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+  15.50 uur M-vsd 
18 a/l 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open   16.05 uur Ssh/j 
19 a/l 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open   16.15 uur Ssd/j 
20 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 en jonger  16.25 uur ssjj 
21 a/b 500m schoolslag meisjes junioren 1,2,3 en jonger  16.30 uur ssmj 

opm     Wedstrijd telt mee voor de Brabantbekers toegang tot het wedstrijdterrein is GRATIS. 
opm Per deelnemer is er één herinnering beschikbaar. 
opm Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS. 
opm Prijsuitreiking zal verspreid over de dag plaatsvinden, omstreeks 12.00, 14.00 en 17.30 uur. 
opm De prijzen dienen persoonlijk bij de prijsuitreiking opgehaald te worden, anders vervalt deze aan de organisatie 

Voor de nummers. 1, 3, 4, 14, 15, 18, 19, 20 en 21 zijn er prijzen per vermelde leeftijdsgroep.  
Voor de nummers 5, 6, 16 en 17 is er per 5-jarige leeftijdsgroep één prijs. 

opm Parkeren:  1 . Parkeerterrein Kempenhorstcollege (Eikenbussel 1 Oirschot). 
 2. Parkeerplaats op weiland gelegen aan de Eindhovensedijk 21 Oirschot. 
 3. Parkeerplaats Sporthal de Kemmer (Bloemendaal 5 Oirschot). 

opm Gebruik van warme douches bij de Scouting Oirchot (Eindhovensedijk 28). 
opm Bij inschrijven zonder capnummer, krijgt u een cap van de organisatie toegewezen. 
opm De gehele dag is er een stand van SportEmotion aanwezig. 
opm Briefing 10 km vindt plaats om 11.45 uur in de voorstartruimte. 

 

mailto:info@psvopenwater.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.psvopenwater.nl/
mailto:sybrecht.lensink@knzb.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:nkinschrijvingen@knzb.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
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Route vanaf de A58 afrit Oirschot:  
Ga aan het eind van de afrit komend vanaf 
Eindhoven rechts / komend vanaf Tilburg links af.  
Voor parkeerplaats 1: Carpool achter BP-station 
(Kempenweg 5) bij de 1

e
 rotonde 3

e
 afslag rechts, 1

e
 

afslag rechts. 
Voor parkeerplaats 2: Kempenhorstcollege 
(Eikenbussel 1) bij de 1

e
 rotonde 3

e
 afslag rechts, 2

e
 

afslag rechts. 
Voor de parkeerplaats 3: Eindhovenseweg 21: 
1

e 
rotonde 3

e
 afslag rechts, einde weg rechts af de 

Eindhovenseweg op. Na 750m bevindt zich aan 
linkerzijde het weiland waarop geparkeerd kan 
worden. 
Of na 760m rechtsaf de straat Bloemendaal in waar 
het parkeerterrein 4 (van de sporthal de Kemmer) is 
gelegen.  
Wandel/flaneer/kuier (700m) vanaf de gratis 
beschikbaar gestelde parkeerplaatsen (ter plaatse) 
de aangegeven route naar het wedstrijdterrein 
Wilhelminakanaal t.h.v. passantenhaven, gelegen 
aan de Rijt. 
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3.25 30e Internationale Open Water Wedstrijden Willebroek en 
3e Internationale Lange afstandsjogging VWZ Willebroek Belgie  

Wedstrijddatum zaterdag 24 augustus 2013 

 

wedstrijdlocatie Bloso sportcentrum Hazewinkel,Willebroek 
Wedstrijdorganisatie VWZ, Willebroek 
Baanlengte en -vorm rechte lijn van 2000 meter 
Sluiting inschrijving vrijdag 16 augustus 2013 
Kosten per wedstrijdstart € 7 voor 10.000m 

€8 voor lange afstands jogging 
Contactpersoon organisatie Werner Buls  

Arthur Borghijsstraat 1 b12 
2870 Puurs-Ruisbroek 

Telefoon +32 475 479 903 of +32 388 99 662  
E-mail Werner.buls@skynet.be 
Website www.vwz.be 

(750 € premies te verdelen over de 2 dagen voor het 
zwemmen van een baanrecord!) 

 
programma  aanvang ca 

Secretariaat open   11.00 uur 
Veiligheids vergadering  12.00 uur 

1 10.000m vrije slag dames  13.00 uur 
2 10.000m vrije slag heren  13.10 uur 

Onder de VZF / KBZB / FINA reglementen   
Lange afstandsjogging:   

A 4000m vrije slag dames  14.00 uur 
B 4000m vrije slag heren  14.10 uur 

Reglement: 
1. Iedere deelnemer zal een verklaring ondertekenen dat hij voldoende fit is om aan deze jogging deel te nemen. 
2. Om de zwemjogging te laten doorgaan zal het zwemwater min 16°C zijn. In de laatste 2 weken zal de temperatuur van het 

water op onze website staan: www.VWZ.be. 

3. Zwemmen in een wetsuit is toegestaan indien de watertemperatuur 24° niet overschrijdt. 
4. Om deel te nemen aan deze jogging is geen licentie nodig. 
5. Ieder zwemmer dient zich persoonlijk op het secretariaat aan te melden om: 

a. Het startgeld te betalen indien dit nog niet gebeurd is. 
b. Zijn chip  

i. te registeren 
ii. te ontvangen na betaling waarborg 

c. Zijn badmuts te ontvangen 
d. Laatste inlichtingen te verkrijgen 

6. Ieder zwemmer dient 15 minuten voor de start aanwezig te zijn aan de startlijn. 
a. Dames om 13u45 
b. Heren om 13h55 

7. Iedere zwemmer schikt zich zonder protest aan de richtlijnen van de brandweer, de redders en het toezichtpersoneel. 
8. Iedere zwemmer ontvangt aan de aankomst een herinnering bij het inleveren van zijn badmuts en geleende chip. 
9. Het maximum aantal zwemmers is vastgesteld op 250 deelnemers. 

a. De organisatie houdt zich het voorrecht de inschrijvingen af te sluiten voor de opgegeven uiterste inschrijvingsdatum. 
b. Inschrijven ter plaatse is alleen mogelijk indien het maximum aantal deelnemers niet is overschreden. 

Aansluitend 16de VWZ kippendiner 

 

Route vanaf Hazeldonk 
Rij naar Antwerpen en volg de ringweg  
Neem op het knooppunt Antwerpen-Zuid de A1, 
E19 richting Mechelen.  
Volg na 16Km op het knooppunt Mechelen-Noord 
richting Willebroek. 
Ga na 0.6Km linksaf de N16 op.  
Ga rechtdoor de Gentsesteenweg (N16) op (na 
450m) 
Ga rechtdoor de Steenweg op Blaasveld (N16) 
op (na 1.7Km) 
Ga na 350m rechtsaf de Brouwerijstraat op 
Ga na 350m linksaf de Heidonksesteenweg op 
Ga rechtdoor de Beenhouwerstraat op (na 
1.1Km) 
Na 0.7Km bent u gearriveerd (Beenhouwerstraat) 
Je ziet dan links van je de ingang van de 
roeibaan. Parkeren links op het parkeerterrein. 

mailto:Werner.buls@skynet.be
http://www.vwz.be/
http://www.vwz.be/


© KNZB/TOWZ 

  36 

3.26 82e Dopharma Open Water Wedstrijd De Warande 

Wedstrijddatum zondag 25 augustus 2013  
 

 
 

 

Wedstrijdlocatie Wilhelminakanaal-Zuid 66, 4903 RA Oosterhout 
Wedstrijdorganisatie OZ&PC De Warande, Oosterhout 
Baanlengte en -vorm  vrijwel rechte lijn van 2500 meter 
Sluiting inschrijving dinsdag 20 augustus 2013 om 24:00 uur.  
Kosten wedstrijd € 6,00 per start 
Kosten prestatietocht € 2,50 per start 
Kosten leencap (latex) € 1,50 per cap 
Contactpersoon organisatie Voor 
informatie en inschrijving 

Corina Emmen / Joris Haest 
Postbus 216 
4900 AE  OOSTERHOUT 

Telefoon organisatie / wedstrijd +31 6 2203 4251 b.g.g. +31 6 4634 3595 
E-mail (niet voor inschrijvingen) info2013@dopharmaopenwater.nl 
Inschrijvingen via OLOWIS via OLOWIS 
Website organisatie www.dopharmaopenwater.nl 
 
programma aanvang ca ow-klas 

1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.00 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.05 uur vsd/j 
3 a/g 1000m schoolslag masters heren 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 10.10 uur M-ssh 
4 a/g 1000m schoolslag masters dames 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 10.15 uur M-ssd 
5 a/b 1000m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4  10.40 uur ssjj 
6  1000m schoolslag meisjes minioren 5, junioren 1, 2 en 3 10.45 uur ssjm 
7   500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 11.10 uur  
8  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 11.15 uur  
9 a/b 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3, meisjes minioren 1, 2 en 3 11.30 uur  

  Doorvaart 12:00-12:30 + prijsuitreikingen   
10  1000m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4 12.30 uur vsjj 
11  1000m vrije slag meisjes minioren 5, junioren 1, 2 en 3 12.35 uur vsjm 
12 a/g 1000m vrije slag masters heren 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 13.00 uur M-vsh 
13 a/g 1000m vrije slag masters dames 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 13.05 uur M-vsd 
14 a/b 500m schoolslag individuele tijdrace heren jeugd en senioren open 13.10 uur ssh/j 
15 a/b 500m schoolslag individuele tijdrace dames jeugd en senioren open aansluitend ssd/j 
16  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 13.30 uur  
17   500m prestatietocht 9 jaar en ouder aansluitend  
18  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jarigen onder begeleiding van 18+er) aansluitend  

  Doorvaart 14:00-14:30 + prijsuitreikingen   
19 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14.30 uur vsh/j 
20 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14.35 uur vsd/j 
21 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren open 15.10 uur ssh/j 
22 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren open 15.15 uur ssd/j 

opm Alle wedstrijdnummers tellen ook dit jaar weer mee voor de Brabant-bekers. 
opm Afmeldingen na dinsdag 20 augustus 2012, 24:00 uur zullen in rekening worden gebracht! 

 

 

Route vanaf A27 (afslag 29 – Oosterhout (punt B)) 
Volg vanaf de afslag de Bovensteweg richting Oosterhout.  
Rijdt alsmaar als maar rechtdoor tot einde weg (T-splitsing). 
Sla links af de Weststadweg op. 
Volg vanaf hier * in devolgende routebeschrijving 

Route vanaf A59 (afslag 32 – Made (punt A)) 
Volg vanaf de afslag de Weststadweg richting Oosterhout. 
Rijdt alsmaar rechtdoor op kruisingen en rotondes.  
*Na de Vrachelsebrug (ophaalbrug) gaat deze over in de Lage 
Molenpolderweg. Op de eerstvolgende rotonde de 2e afrit. Dit is 
de Lage Molenpolderweg. Lage Molenpolderweg gaat over in 
de Wilhelminakanaal Zuid. U bent gearriveerd en volg voor 
parkeren de aanwijzigingen op de borden en/of die van onze 
medewerkers. 

mailto:info2013@dopharmaopenwater.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.dopharmaopenwater.nl/
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3.27 2km Zeezwemtocht/wedstrijd, Z.V. “De Vikings” Harlingen 

Wedstrijddatum (definitief!) zondag 25 augustus 2013 

 

Wedstrijdlocatie de haven van Harlingen 
Wedstrijdorganisatie ZV De Vikings 
Baanlengte en -vorm lus van ± 2000 meter om het havenhoofd  
Inschrijven wedstrijddag 10.00 - 12.00 uur 
Sluiting inschrijving inschrijving alleen op de wedstrijddag 

Strandpaviljoen ’t Zilt  

Westerzeedijk 2  
8862 PK  HARLINGEN 

Kosten per wedstrijdstart € 8,00 
Kosten per prestatietocht € 8,00 
Contactpersoon organisatie Christian Nauta 
Telefoon +31 517 413 402 
Website www.zwemverenigingdevikings.nl  
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 5312 6960 
E-mail c.nauta@tele2.nl  
 
programma  aanvang ca ow-klas 

1  circa 2000m vrije slag heren jeugd en senioren 13.30 uur geen! 
2  circa 2000m vrije slag dames jeugd en senioren 13.30 uur geen! 
3  circa 2000m prestatietocht 15 jaar en ouder (vanaf 13 jaar met startvergunning) 13.35 uur  

  De prijsuitreiking vindt plaats nadat de laatste prestatietochtzwemmer is gearriveerd  16.00 uur  

opm Inschrijfgeld is inclusief consumptiebon en een herinneringsmedaille. 
opm Alleen inschrijvingen op de wedstrijddag in de tent bij strandpaviljoen "Zilt" aan de Westerzeedijk, Harlingen. 
opm De start vindt plaats in de haven van Harlingen. Er wordt links om het havenhoofd heen gezwommen om bij het zeebad 

te finishen.  
opm Bij de prestatietocht zal i.t.t. bij de wedstrijd met wetsuits gezwommen mogen worden.  
opm Prijzengeld: 

1e prijs heren € 100,- 2e prijs heren € 50,- 3e prijs heren € 25,- 
1e prijs dames € 100,- 2e prijs dames € 50,- 3e prijs dames € 25,- 

 

 

Route vanaf Zurich 
(afsluitdijk): 
Volg na de afsluitdijk en de A7 
vanuit Heerenveen (afslag 15 
Zürich) de A31/N31 naar 
Harlingen. 
Ga na 5.6Km links de 
Westerzeedijk op.  
Na circa 1500m bent u 
gearriveerd. 

http://www.zwemverenigingdevikings.nl/
mailto:c.nauta@tele2.nl
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3.28 Vervallen: 6e Kromme rijn Zwemmarathon, Wijk bij Duurstede – Utrecht voor “Stop 
Tetanus” 

Datum zondag 25 augustus 2013 

 

 

 

Locatie Kromme rijn van Wijk bij Duurstede naar 
Utrecht.  
Zie voor start- en finishlocaties en het 
parcours de website 

Organisatie Peter van Mosel e.a. 
Baanlengte en -vorm  24km met stroming de rivier volgende 
Sluiting inschrijving tot het maximale aantal deelnemers 

bereikt is 
Kosten per deelnemer € 27,50  
Kosten per kano € 10,00 
Kosten per inzittende € 10,00 
Inschrijvingen http://krommerijnzwemmarathon.nl/Inschrij

ven  
Contactpersoon organisatie Peter van Mosel 
Telefoon organisatie  
Telefoon wedstrijddag  
E-mail organisatie Peter@krommerijnzwemmarathon.nl 

Website krommerijnzwemmarathon.nl  

 
programma aanvang ca ow-klas 

  verzamelen en briefing 09.55 uur  
1  24km prestatietocht (voor solo-zwemmers en estafettes) 10.00 uur géén 

  finish eerste zwemmers vanaf 15.00 uur  
  finish laatste zwemmer tot 19.00 uur  

opm De Kromme Rijn Zwemmarathon is een toertocht en dus geen wedstrijd voor individuele zwemmers en voor team. Aan 
de deelnemers en de grootte van de teams worden geen eisen gesteld. 

opm Er zijn bij de start geen kleedruimtes aanwezig. U zult dus uw zwembroek of badpak en plein public moeten aantrekken 
of deze al van te voren aandoen. Wetsuits kan men gewoon bij de startlocatie aantrekken. 

opm 5 minuten voor de start zal iemand van de organisatie nog even de laatste mededelingen doen aangaande 
watertemperatuur, eventuele bijzonderheden etc. 

opm Dit jaar komen de opbrengsten van de Kromme Rijn Zwemmarathon ten gunste van Stop Tetanus 
Onder de naam STOP Tetanus geeft Kiwanis District Nederland de komende jaren invulling aan het internationale 
ELIMINATE project waarin Kiwanis International en UNICEF hun krachten bundelen om een eind te maken aan 
tetanus bij moeders en pasgeborenen. Deze dodelijke zieke eist jaarlijks het leven van 60.000 onschuldige baby’s en 
een groot aantal vrouwen. De gevolgen van de ziekte zijn ondraaglijk: pasgeborenen lijden aan terugkerende pijnlijke 
spierkrampen en extreme gevoeligheid voor licht en aanraking. 

 

 

Route vanaf A12 afslag Bunnik: 
N229 richting Wijk Bij Duurstede 
Bij binnenkomst Wijk Bij Duurstede alsmaar rechtdoor 
blijven rijden over de Graaf van Lynden van 
Sandenburgweg 
Die gaat over in de Zandweg 
In de bocht bij het Shell tankstation, links aanhouden 
en de Singel oprijden. Dus niet met de bocht mee 
rechtsaf slaan! 
De Singel volgen tot je bij de parkeerhaven tussen de 
Singel en het Walplantsoen komt 
De vierde straat links is de “Blauwe Pannen”. 

Parkeren 
Gezien de beperkte parkeergelegenheid gelieve niet 
aan de “Blauwe Pannen” te parkeren, maar op de 
parkeerhaven tussen de Singel en het Walplantsoen. U 
kunt uw auto daar kosteloos stallen. 

http://krommerijnzwemmarathon.nl/Inschrijven
http://krommerijnzwemmarathon.nl/Inschrijven
mailto:Peter@krommerijnzwemmarathon.nl
http://krommerijnzwemmarathon.nl/
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3.29 30e Internationale Open Water Wedstrijden Willebroek 

Wedstrijddatum zondag 25 augustus 2013 

 

Wedstrijdlocatie Bloso sportcentrum Hazewinkel,Willebroek 
Wedstrijdorganisatie VWZ, Willebroek 
Baanlengte en -vorm rechte lijn van 2000 meter 
Sluiting inschrijving vrijdag 16 augustus 2013 
Kosten per wedstrijdstart € 7,0 
Contactpersoon organisatie Werner Buls  

Arthur Borghijsstraat 1 B12  
2870 Puurs-Ruisbroek 

Telefoon +32 475 479903 of + 32 388 99 662  
E-mail werner.buls@skynet.be 
Website www.vwz.be  

(750 € premies te verdelen over de 2 dagen voor 
het zwemmen van een baanrecord!) 

 
programma  aanvang ca 

1 5000m vrije slag dames  10.00 uur 
2 5000m vrije slag heren  10.05 uur  
3 3000m school slag benjamins, miniemen en senioren E dames  10.10 uur 
4 3000m schoolslag benjamins, miniemen en senioren E dames  10.15 uur 
5 3000m vrije slag benjamins, miniemen en senioren E dames  10.20 uur 
6 3000m vrije slag benjamins, miniemen en senioren E dames  10.25 uur 

 Prijsuitreikingen programmanummers 1 t/m 6  12.45 uur 
7 2000m vrije slag dames juniors en seniors A & B  14.00 uur 
8 1000m vrije slag heren seniors C, D & E  14.00 uur 
9 2000m schoolslag dames juniors en seniors A & B  14.20 uur 

10 1000m schoolslag heren seniors C, D & E  14.20 uur 
11 2000m vrije slag heren juniors en seniors A & B  14.40 uur 
12 1000m vrije slag dames seniors C, D & E  14.40 uur 
13 2000m schoolslag dames kadetten  15.00 uur 
14 1000m schoolslag dames seniors C, D & E  15.00 uur 
15 2000m vrije slag heren kadetten  15.20 uur 
16 1000m vrije slag dames benjamins en miniemen  15.20 uur 
17 2000m schoolslag heren juniors en seniors A & B  15.40 uur 
18 1000m schoolslag dames benjamins en miniemen  15.40 uur 
19 2000m vrije slag dames kadetten  16.00 uur 
20 1000m vrije slag heren benjamins en miniemen  16.00 uur 
21 2000m schoolslag heren kadetten  16.20 uur 
22 1000m schoolslag heren benjamins en miniemen  16.20 uur 
23 500m swimjogging (prestatietocht)  17.00 uur 

 Prijsuitreiking programmanummers 9 t/m 24  18.00 uur 

opm Trofeeën: voor de 3 eerste van elke categorie is een beker ter beschikking. Iedereen ontvangt een aandenken. 

opm Betaling starten: ter plaatse voor de aanvang van de wedstrijd 
opm De leeftijdscategorieën in België zijn anders dan in Nederland: 

Benjamins: geboren 2002 en 2001 Miniemen: geboren 2000 en 1999 kadetten: geboren 1998 en1997 

Junioren: geboren 1996 en 1995 Senioren A: geboren 1994 en1989 Senioren B geboren 1988 en 1979 

Senioren C:  geboren 1978 en 1969 Senioren D:  geboren 1968 en 1959 Senioren E: geboren 1958 en later 

 

 

Route vanaf Hazeldonk 
Rij naar Antwerpen en volg de ringweg  
Neem op het knooppunt Antwerpen-Zuid de A1, 
E19 richting Mechelen.  
Volg na 16Km op het knooppunt Mechelen-Noord 
richting Willebroek. 
Ga na 0.6Km linksaf de N16 op.  
Ga rechtdoor de Gentsesteenweg (N16) op (na 
450m) 
Ga rechtdoor de Steenweg op Blaasveld (N16) 
op (na 1.7Km) 
Ga na 350m rechtsaf de Brouwerijstraat op 
Ga na 350m linksaf de Heidonksesteenweg op 
Ga rechtdoor de Beenhouwerstraat op (na 
1.1Km) 
Na 0.7Km bent u gearriveerd (Beenhouwerstraat) 
Je ziet dan links van je de ingang van de 
roeibaan. Parkeren links op het parkeerterrein. 

mailto:werner.buls@skynet.be
http://www.vwz.be/
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3.30 De Ganzetrek 

Wedstrijddatum zaterdag 31 augustus 2013 

 

Wedstrijdlocatie Kanaal naar Goes bij Wilhelminadorp 
Wedstrijdorganisatie Z & PC De Ganze 
Baanlengte en –vorm rechte lijn 1000 meter 
Sluiting inschrijving maandag 26 augustus 2013  22.00 uur 
Kosten 1

e
 wedstrijdstart € 6,00 

Kosten volgende wedstrijdstart € 3,00 
Kosten per prestatietocht € 3,00 
Contactpersoon organisatie Huug van Vossen 

H. Roland Holstlaan 10 
4481 DG  KLOETINGE 

Telefoon +31 113 211 615 
Bij geen gehoor Huug van Vossen 
Telefoon +31 6 5376 5925 
E-mail ganzetrek@zeelandnet.nl  
 
programma  aanvang ca ow-klas 

1 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 11.15 uur vsjj 
2  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.20 uur vsjm 
3 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.45 uur M-vsh 
4 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.50 uur M-vsd 
5  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 12.10 uur  
6  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 12.15 uur  
7  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12.40 uur  
8  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5  12.45 uur  
9 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13.15 uur ssjj 

10  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.20 uur ssjm 
11 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.50 uur M-ssh 
12 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.55 uur M-ssd 

  Prijsuitreiking programmanummers 1 t/m 10 en doorlating scheepvaartverkeer   
13  2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14.40 uur vsh/j 
14  2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14.45 uur vsd/j 
15  2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 15.20 uur ssh/j 
16  2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 15.25 uur ssd/j 
17  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder (vinzwemmers welkom!) 16.10 uur  
18  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 16.15 uur  

  Prijsuitreiking programmanummers 11 t/m 16  16.45 uur  

opm Per deelnemer wordt één herinnering verstrekt (dus niet per start). 
opm Gratis parkeren.  
opm Telt mee voor de Zeelandbekers. 
opm Kamperen: Camping De Hollandsche Hoeve in het centrum van Goes. Tel. 0113 23 33 88.  

 

 

Route vanaf A58 verkeersplein 
de Poel vanuit de richting 
Noord-Brabant: 
Neem op het knooppunt De Poel de 
A256 richting Zierikzee-Rotterdam  
Sla bij de afslag Wilhelminadorp 
rechtsaf.  
Caps afhalen bij de start;  
200m na de ophaalbrug links.  

Route vanuit Zierikzee: 
Ga via de Zeelandbrug (N256) 
richting Goes. Neem de eerste afslag 
links voorbij de Zandkreeksluizen.  
Caps afhalen bij de start;  
200m na de ophaalbrug links.  

Route vanaf de 
stormvloedkering: 
Neem route N255 richting 
Kamperland-Wissenkerke.  
Vervolgens als vanuit Zierikzee. 
Caps afhalen bij de start;  
200m na de ophaalbrug links.  

mailto:ganzetrek@zeelandnet.nl
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3.31 42e Kanaalrace, De Stormvogel, Vlissingen  

Wedstrijddatum zondag 1 september 2013  

 

 

Wedstrijdlocatie Kanaal door Walcheren, Stroomweg, Vlissingen 
Wedstrijdorganisatie De Stormvogel / SG De Zeeuwse Kust 
Baanlengte/vorm baan 2500m in een rechte lijn 
Sluiting inschrijving maandag 26 augustus 2013 (22.00 uur) 
Kosten per wedstrijdstart € 6,00 (eerste start) € 4,00 (volgende starts) 
Kosten per prestatietocht € 3,00 
Kosten estafette € 1,20 per persoon 
Contactpersoon organisatie Marlies van Kann 

Westerzicht 515 
4385 BJ  VLISSINGEN  

Telefoon +31 118 478 332 
Bij geen gehoor Hans Dellebeke (coördinator) 
Telefoon/fax +31 118 41 9741 (alleen ’s avonds) 
Inschrijving Jeroen Dellebeke 

Voor vragen: +31 6 5188 1431 
Via OLOWIS of Splash LENEX naar: 

E-mail kanaalrace@zvstormvogel.nl 
Website kanaalrace.zvstormvogel.nl 
 
programma  aanvang ca ow-klas 

1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren open 11.00 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren open 11.05 uur vsd/j 
3 a/e 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.15 uur M-vsh 
4 a/e 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.20 uur M-vsd 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 11.30 uur vsjj 
6  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.35 uur vsjm 

  aankomst deelnemers 1000 en 5000 meter 12.00 uur  
7  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 12.20 uur  
8  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 12.25 uur  
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12.30 uur  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12.35 uur  
11 a/e 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.40 uur M-ssh 
12 a/e 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.50 uur M-ssd 

  openstelling kanaal in verband met doorlating varend verkeer + prijsuitreiking 13.30 uur  
13 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.00 uur ssjj 
14  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.05 uur ssjm 
15 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14.15 uur vsh/j 
16 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14.25 uur vsd/j 
17 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 14.35 uur ssh/j 
18 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 14.45 uur ssd/j 
19  verbroederingsestafette 3 x 250 meter VS, SS, VL 15.50 uur  
20  1000m prestatietocht, 12 jaar en ouder 16.15 uur  
21  500m prestatietocht, 9 jaar en ouder 16.20 uur  
22  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 16.25 uur  

  prijsuitreiking in of nabij het Botenhuis. 16.45 uur  

opm Prijzen die niet door de deelnemer persoonlijk in ontvangst worden genomen vervallen aan de organisatie. 
opm Telt mee voor de Zeelandbekers. 
opm Indien bij inschrijven geen capnummer wordt doorgegeven zullen cap/nummer van de organisatie worden toegewezen. 
opm De deelnemers worden aangeraden om minstens 45 minuten voor de aanvang aanwezig te zijn. 
opm Deelnemers aan de 5000m die niet 1 uur na de start het 2000 meterkeerpunt genomen hebben, worden na opdracht van 

de scheidsrechter door de organisatie uit het water gehaald. 
opm De estafette moet verzwommen worden met leden van 3 (drie) verschillende clubs. De estafette mag mixed. De 

volgorde van de slagen dient VS, SS, VL te zijn. De speciale prijs is de grote "taart" van Vlissingen. (Maximaal 20 
teams). 

opm Per zwemmer is één herinnering beschikbaar (ongeacht het aantal starts). 

 

 

Route A58 Bergen op Zoom - Vlissingen: 
Einde snelweg bij de verkeerslichten linksaf. Dit is de Veerhavenweg. 
Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf het spoor over. Over het 
spoor niet de doorgaande weg links volgen, maar rechtdoor de 

Edisonweg in gaan. Parkeren wordt hier al aangegeven.  

Openbaar vervoer: 
Vanaf NS-station Vlissingen Connexxion buslijn 56 of 58 nemen en 
uitstappen bij halte Prins Hendrikweg (1

ste
 halte). 

file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
mailto:kanaalrace@zvstormvogel.nl
http://kanaalrace.zvstormvogel.nl/
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3.32 4e Open Water Zwemevenement Merwedekanaal Vianen 

Wedstrijddatum zaterdag 7 september 2013 

 

 

Wedstrijdlocatie Sluiseiland 26, 4132 AG  VIANEN 
GPS coördinaten Breedte 51°59’31,63”N Lengte 5°05’47,11”O 
Organisatie OWZ Merwedekanaal, De Albatros 
Baanlengte/vorm baan 500m in een vrijwel rechte baan 
Sluiting voorinschrijving dinsdag 3 september 2013 om 24:00 uur 
Kosten wedstrijd  € 6,50 bij één start en bij 2 starts € 11.00  

bij 3
e
 en iedere volgende start € 3.00 extra  

Betaling kan op de dag zelf, of overmaken 
voor donderdag 5 september 2013 op 
rekeningnummer 177097930 t.n.v. Stichting 
OWZ Merwedekanaal 

Kosten prestatietocht  € 4,00 per afstand 
Contactpersoon organisatie Ronald Beljaars 
Telefoon van 19.00 – 21.30 uur +31 6 26759547 
E-mailadres organisatie info@owzmerwedekanaal.nl  
Inschrijvingen via OLOWIS 
Website organisatie www.owzmerwedekanaal.nl  
Telefoon op de wedstrijddag zie contactpersoon hierboven 

 
programma aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering  10.00 uur  
1 a 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3  10.50 uur  

 b 250m vrije slag jongens minioren 4 en 5 10.50 uur  
2 a 250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 10.55 uur  

 b 250m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 10.55 uur  
3 a/b 1000m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 11.00 uur vsjj 
4  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.05 uur vsjm 
5 a/f 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.30 uur M-ssh 
6 a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.35 uur M-ssd 
7  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18 jaar en ouder)  12.05 uur  
8  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12.20 uur  
9  500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 (geen klassement!) 12.25 uur  

  prijsuitreiking en pauze voor doorlating scheepsverkeer 12.40 uur  
10 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 13.00 uur vsh/j 
11 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 13.05 uur vsd/j 
12 a/b 500m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 13.30 uur ssjj 
13  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.35 uur ssjm 
14 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.50 uur M-vsh 
15 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.55 uur M-vsd 
16 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren open 14.25 uur ssh/j 
17 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren open 14.30 uur ssd/j 

  prijsuitreiking en pauze voor doorlating scheepsverkeer 14.55 uur  
18  500m prestatietocht vanaf 9 jaar 15.20 uur  
19 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren open 15.35 uur vsh/j 
20 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 15.40 uur vsd/j 
21  1000m prestatietocht vanaf 12 jaar 16.45 uur   

  prijsuitreikingen  17.15 uur  

opm Gratis parkeren op loopafstand van het wedstrijdterrein en het centrum.  
opm Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS: inschrijving.noww.nl.  
opm In verband met het scheepvaartverkeer kunnen extreem langzame zwemmers uit het water gehaald worden. 

 

 

Route vanaf A2 afslag Vianen: 
Komt u vanuit de richting Utrecht bij stoplicht 
linksaf vanuit richting ’s Hertogenbosch bij 
stoplicht rechts af en bij de 2

e
 rotonde de 2

e
 

afslag en dan kunt u na ongeveer 250 meter 
aan de rechterkant parkeren. 

Route vanaf A27 afslag Vianen: 
Komt u via de A27 dan onder aan de afrit 
rechtsaf, dan ziet u na ongeveer 1km de baan 
al liggen. Door rijden tot aan de brug, deze brug 
over en bij de rotonde 3

e
 afslag. U kunt nu aan 

de linkerkant parkeren. 

Overige routebeschrijvingen: 
Zie: www.owzmerwedekanaal.nl 

mailto:info@owzmerwedekanaal.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.owzmerwedekanaal.nl/
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://inschrijving.noww.nl/
http://www.owzmerwedekanaal.nl/


© KNZB/TOWZ 

  43 

3.33 14e EK Masters onderdeel open water zwemmen 2013 

Wedstrijddatum zaterdag 7 september 2013 

 

  

Wedstrijdlocatie Eindhovens Kanaal, Eindhoven 
Organisatie SIZE 
Baanlengte/vorm baan 3000m in een rechte baan 
Sluiting inschrijving EMK maandag 1 juli 2013 
Sluiting inschrijving 20+ maandag 12 augustus 2013 
Kosten wedstrijd EMK € 25,00 
Kosten wedstrijd 20+ € 15,00 
Kosten Eindhoven City Swim € 25,00 
Contactpersoon organisatie 
voor informatie en inschrijving 

Joost Kuijlaars 

Telefoon +31 40 2381175 
E-mailadres organisatie entries@ecmasters2013.com  

Inschrijvingen EMK ecmasters2013.com/registration/  

Inschrijvingen 20+ OLOWIS 

Website organisatie ecmasters2013.com/championships/o
pen-water 

Website organisatie ECS www.eindhovencityswim.nl 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering bij Theta 08:00 uur  
1  3000m vrije slag Masters heren 20+ 09:30 uur M-vsh 
2  3000m vrije slag Masters dames 20+ 09:45 uur M-vsd 
3  3000m vrije slag Masters heren / dames 25+, 30+ etc. in waves per leeftijd (kleinere 

leeftijdsgroepen worden gebundeld 
10:00 uur M-vsh 

M-vsd 
  prijsuitreikingen aansluitend aan de waves   

4  1333m prestatietocht Eindhoven City Swim  aansluitend  

opm Wedstrijd telt mee voor de landelijke Masters klassementen en Brabantbeker klassement. 
opm Aanmelden voor de 20+ via OLOWIS: inschrijving.noww.nl tot 12 augustus 00:00 
opm Aanmelden voor prestatietocht Eindhoven City Swim over 1⅓ kilometer via website organisatie.  

Information Open Water Swimming 

Finish area 
From the pool (and CenterParcs) shuttle-busses will 
transfer athletes to the finish area. This transfer will start 
at 07:00. At the finish area there is no space to park 
cars. We strongly advise to park your car at the 
swimming pool. 

The swimmers must gather at the finish area, which lies 
at the end of het Eindhovens Kanaal near the city centre 
(Nachtegaallaan/Kanaaldijk Zuid). 

From the finish area every fifteen minutes a shuttle-bus 
will transfer to the starting area. This transfer will start at 
08:00. 

At the finish area you will find: 

 Accreditation desk; for the swimmers without 
accreditation 

 Information desk 

 Tent where clothing bags can be picked up AFTER 
your race 

 Showering – and dressingroom 

Starting area 
The shuttle-busses from the finish area will stop at the 
north side of the channel (at the opposite side of the 
start venue; Theta). The swimmers will walk to the 
starting side over a pontoon (5 till 10 minutes). Behind 
the building of the start venue stands a big reception tent 
for relaxing. 

In the same area are registration desks. Each swimmer 
will get an envelope upon showing his accreditation. In 
the envelope the swimmer will find: 

 Two chips with wristbands 

 Numbertattoos (bodystickers) 

 Coloured swimming cap; swimmers must wear their 
cap always for safety reasons. 

 A numbered plastic bag for clothing. The plastic bag 
will have the same number as the tattoo, so the 

 

 

mailto:entries@ecmasters2013.com
http://ecmasters2013.com/registration/
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://ecmasters2013.com/championships/open-water
http://ecmasters2013.com/championships/open-water
http://www.eindhovencityswim.nl/
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://inschrijving.noww.nl/
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swimmer can pick up their clothing bag at the finish area. 

In front of entry to the building there will be six lines with stickering desks. These volunteers will help the swimmer in sticking 
numbers on their bodies (shoulders, upperarms and hands). The stickering will be done by wave. Swimmers are responsible for 
timely preparation. 

The entry of the building is the entry to the last call room. The last call room can only be entered in swimmingsuits. Before the 
entrance of the last call room swimmers can leave their clothing bags. The bags then will be transferred to the finish area. 

Training 
On Friday 6 September 2013 the swimmers can train on the course. Only from the finish area till the last bridge before the finish, 
due to preparation activities on the course. 

From the pool there will be a shuttle-bus to the training at 14:00. At 16:00 the swimmers will be transferred back to the pool. 

Safety rules 
Spectators and swimmers are only allowed at the Northside of the Eindhoven Channel. The Southside of the Eindhoven 
Channel is only for safety, officials and organisation. 

After each 500m there will be a big yellow buoy. It is advised to swim in the middle of the Eindhoven Channel and to keep the 
big yellow buoys on the left shoulder. On the other side of the buoys there will be traffic for boats. 

At the finish area as well as the starting area there will be First Aid with ambulance. At each kilometre there will also be a First 
Aid tent. Between the First Aid tents there will be lifesavers. 

In each 500m there will be one boat for lifeguards and one boat for officials. 

Timeschedule 
Groups will be started in waves. Each 15 minutes a wave will start. Each age group will start in the same wave.  

The entry to the last call room closes 15 minutes before the start of each wave. If a swimmer is not in time and well prepared 
(swimming suit, cap, goggles, numbered and electronic devices), he will not be able to start. 

It is advised to be at the starting area one hour before the start. So the swimmer will have time to prepare properly. To be in 
time at the starting area the swimmer must take the shuttle bus at the finish area one hour and fifteen minutes before the start of 
his wave. 

Overview of the time schedule 
Action Advised timeschedule 

Shuttle bus from pool to finish area 1 hour and 45 minutes before start 

Shuttle bus from finish area to start area 1 hour and 15 minutes before start 

Arrival at starting area 1 hour before start 

    
Last call room DEADLINE 15 minutes before start 

Wave schedule (All times are estimates) 
Wave Start 

time 
Agegroup(s) 

Wave -2 test 9:30 20+ 

Wave -1 test 9:45 20+ 

Wave 1 10:00 Men 25-29 

Wave 2 10:15 Women 25-29 

Wave 3 10:45 Men 30-34 

Wave 4 11:00 Women 30-34 

Wave 5 11:15 Men 35-39 

Wave 6 11:30 Women 35-39 

Wave 7 12:00 Women 50-54 and Women 55-59 

Wave 8 12:15 Women 60-64 and Male 60-64 

Wave 9 12:30 Women 65-69 and Male 65-69  
Women 70-74 and Women 75 and older 

Wave 10 12:45 Male 70-74 and Male 75 and older 
Women 70-74 and Women 75 and older 

Wave 11 13:30 Male 45-49 (fastest wave) 

Wave 12 13:45 Male 50-54 (fastest wave) 

Wave 13 14:00 Male 45-49 (slowest wave) 

Wave 14 14:15 Male 50-54 (slowest wave) 

Wave 15 14:45 Male 40-44 

Wave 16 15:00 Women 40-44 

Wave 17 15:15 Women 45-49 

Wave 18 15:30 Male 55-59 

The final seeding of the waves will be announced on the website at the livetiming page: 
http://ecmasters2013.com/championships/open-water/live-timing  

Victory ceremonies 
The victory ceremonies will be held at the finish area and will be announced by the speaker. You are invited to join us in 
celebrating the end of the European Championships at the Open Water Venue. Food and drinks will be available there. 

http://ecmasters2013.com/championships/open-water/live-timing
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EMC Technical Meeting Open Water Swimming 

At the technical meeting above information will be explained. The Technical Meeting will be held in the Swimming Stadium on 
Friday at 19.00 hrs. 

Venue 
The venue is the canal "Het Eindhovens Kanaal" 

You will swim in a straight line 3 km from the start to the finish arriving in the center of Eindhoven. Transportation for the 
competitors between start and finish will be arranged. 

 

 

http://www.ecmasters2013.com/images/OW_kaart.jpg
http://www.ecmasters2013.com/images/OW_kaart_overzicht_800.jpg
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3.34 1e Open Water Zwemevenement Merwedekanaal Nieuwegein 

Wedstrijddatum zondag 8 september 2013  
 

 

Wedstrijdlocatie Herenstraat 18, 3431 CV Nieuwegein 
Organisatie Zwemvereniging Aquarijn 
Baanlengte/vorm baan 750m in een vrijwel rechte baan 
Sluiting voorinschrijving woensdag 4 september 2013 om 00:00 uur 
Kosten wedstrijd  € 6,50 bij één start en bij 2 starts € 11.00  

bij 3
de

 en iedere volgende start € 3.00 extra  
Betaling kan op de dag zelf, of overmaken 
voor donderdag 5 september 2013 op 
rekeningnr. 33.10.88.630 

Kosten prestatietocht € 4,00 per afstand 
kosten scholenkampioenschap € 20,00 per team 
Contactpersoon organisatie Christian van der Lingen 
Telefoon van 19.00 - 21.30 uur 06 8324 4229 
E-mailadres organisatie c.vanderlingen@merwestein.nl   
Inschrijvingen via OLOWIS  
Website organisatie www.aquarijn.eu  
Telefoon op de wedstrijddag Contact persoon (personen) zie hierboven 
 
 programma  aanvang ca ow-klas 

 juryvergadering 12.00 uur  
01 1000m vrije slag heren masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.00 uur M-vsh 
02 1000m vrije slag dames masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.05 uur M-vsd 
03 1000m vrije slag heren jeugd (telt voor jeugd en voor junioren klassementen) 13.30 uur vshj vsjj 
04 1000m vrije slag dames jeugd (telt voor jeugd en voor junioren klassementen) 13.35 uur vsdj vshm 
 doorlating scheepvaart  exact 14.00 uur  
05 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 14.30 uur  
06 250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 14.30 uur  
07 250m scholenkampioenschap 14.45 uur geen 
08 500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 14.50 uur  
09 500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 en junioren 1 15.05 uur  
 doorlating scheepvaart  exact 15.30 uur  
10 1000m vrije slag (NTB-)triatleten dames/heren met tijdwaarneming (wetsuit 

toegestaan) 
16.00 uur geen 

11 750m prestatietocht vanaf 12 jaar 16.05 uur  
12 500m prestatietocht vanaf 6 jaar 16.30 uur  
13 250m prestatietocht vanaf 9 jaar 16.30 uur  
14 1500m vrije slag heren senioren open (telt voor senioren klassementen) 16.50 uur vsh 
15 1500m vrije slag dames senioren open (telt voor senioren klassementen) 17.00 uur vsd 
 Einde wedstrijd  17.30 uur  

opm Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS: inschrijving.noww.nl.  
opm In verband met het scheepvaartverkeer kunnen extreem langzame zwemmers uit het water gehaald worden. 
opm Programmanummers 3 en 4 zijn niet voor senioren, het nummer telt derhalve mee voor de jeugd en de 

juniorenklassementen. 

 

 

Routebeschrijving vanaf Noord/West: 
A12, afslag 16 (Nieuwegein), onderaan afslag rechtsaf, 3

e
 stoplichten 

links (Sweelinclaan), 2
e
 weg rechts (Diepenbrocklaan), 1

e
 kruising 

links (Nedereindseweg), doorrijden tot de Merwede 

Routebeschrijving vanaf Oost: 
A12, afslag 16 (Nieuwegein), onderaan afslag rechtsaf (richting 
Nieuwegein), 4

e
 stoplichten links (Sweelinclaan), 2

e
 weg rechts 

(Diepenbrocklaan), 1
e
 kruising links (Nedereindseweg), doorrijden tot 

de Merwede 

Routebeschrijving vanaf Zuid: 
A2, afslag 9 (Nieuwegein), bovenaan afslag rechts (richting 
Nieuwegein), 2

e
 stoplicht links (AC Verhoefweg), 2

e
 stoplicht rechts 

((Sweelinclaan), 2
e
 weg rechts (Diepenbrocklaan), 1

e
 kruising links 

(Nedereindseweg), doorrijden tot de Merwede 

mailto:c.vanderlingen@merwestein.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://www.aquarijn.eu/
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
http://inschrijving.noww.nl/
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3.35 Verhuisd qua locatie De Kurenpolder Open Water Race 

Wedstrijddatum zaterdag 14 september 2013 

 

Wedstrijdlocatie Recreatiepark De Kurenpolder te Hank 
Organisatie De Biesboschzwemmers  
Baanlengte/vorm baan Rechte lijn van 500 meter met een flauwe knik 

op 250 meter 
Sluiting inschrijving dinsdag 10 september 2013 om 20:00 uur 
Kosten wedstrijd € 6,00 per start  
Kosten prestatietocht € 2,50 per start 
Kosten toegang € 1,00 per deelnemer/bezoeker  
Kosten latex leencap € 1,00 + € 2,00 borg 
Contactpersoon organisatie 
Voor informatie en inschrijving 

Dennis Klop 
Schootsveld 16 
4214GH  VUREN 

Telefoon 06 1989 3026 
E-mailadres organisatie owz@b-b-z.nl 
Inschrijvingen inschrijving.noww.nl  
Website organisatie http://www.b-b-z.nl/kurenpolderopenwaterrace 
Algemene informatie/B.G.G. 06 1989 3026 of 0183 509 535 
Telefoon op de wedstrijddag 06 1989 3026 
 
Programma aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering  09.45 uur  
1 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 10:45 uur vsjj 
2  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 10:50 uur vsjm 
3 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 11:05 uur geen! 
4 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 11:10 uur geen! 
5 a/l 1000m schoolslag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 11:20 uur M-ssh 
6 a/l 1000m schoolslag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 11:25 uur M-ssd 
7  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 12:00 uur  
8  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 12:00 uur  
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12:10 uur  
10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12:15 uur  
11  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 12:30 uur  
12  500m prestatietocht, 9 jaar en ouder 12:35 uur  
13  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 12:40 uur  
14 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13:00 uur ssjj 
15  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13:05 uur ssjm 
16 a/l 1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 13:20 uur M-vsh 
17 a/l 1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 13:30 uur M-vsd 
18 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 13:45 uur ssh/j 
19 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 13:50 uur ssd/j 
20 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14:00 uur vsh/j 
21 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14:05 uur vsd/j 

opm De wedstrijd telt mee voor de Brabant bekers. 
opm Mogelijk prijsuitreikingen tussen de programma’s door. 
opm Inschrijvingen via OLOWIS. 
opm Per deelnemer is er één herinnering beschikbaar. 
opm Eten en slapen tijdens de Kurenpolder Open Water Race? Kijk op onze website! 
opm De startgelden kunnen ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL30 RABO 0368751902. De overschrijving 

(incl. eventuele borg) moet dan uitgevoerd zijn op uiterlijk dinsdag 10 september ovv [startgeld “naam vereniging” 
t.n.v. Kurenpoler Open Water Race]. De borg wordt na inlevering van de latex cap contant uitbetaald.  

 

 

Routebeschrijving vanaf A27 afslag (21) 
Hank: 
Volg vanaf de afslag de ANWB-borden 

“Kurenpolder” voor ongeveer 1 kilometer. 

Voor parkeren volgt u de aanwijzingen van de 

organisatie. 

Instellingen navigatiesysteem: 
Kurenpolderweg 31 

4273 LA  HANK 

mailto:owz@b-b-z.nl
http://inschrijving.noww.nl/
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3.36 De Kurenpolder Open Water Race 

Wedstrijddatum zaterdag 14 september 2013 

 

Wedstrijdadres Kooikamp 10, 4254LJ  SLEEUWIJK  
Organisatie De Biesboschzwemmers  
Baanlengte/vorm baan Rechte lijn van 500 meter  
Sluiting inschrijving dinsdag 10 september 2013 om 20:00 uur 
Kosten wedstrijd € 6,00 per start  
Kosten prestatietocht € 2,50 per start 
Kosten toegang € 1,00 per deelnemer/bezoeker  
Kosten latex leencap € 1,00 + € 2,00 borg 
Contactpersoon organisatie 
Voor informatie en inschrijving 

Dennis Klop 
Schootsveld 16 
4214GH  VUREN 

Telefoon 06 1989 3026 
E-mailadres organisatie owz@b-b-z.nl 
Inschrijvingen inschrijving.noww.nl  
Website organisatie http://www.b-b-z.nl/kurenpolderopenwaterrace 
Algemene informatie/B.G.G. 06 1989 3026 of 0183 509 535 
Telefoon op de wedstrijddag 06 1989 3026 
 
Programma aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering  09.45 uur  
1 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 10:45 uur vsjj 
2  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 10:50 uur vsjm 
3 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 11:05 uur geen! 
4 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 11:10 uur geen! 
5 a/l 1000m schoolslag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 11:20 uur M-ssh 
6 a/l 1000m schoolslag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 11:25 uur M-ssd 
7  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 12:00 uur  
8  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 12:00 uur  
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12:10 uur  
10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12:15 uur  
11  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 12:30 uur  
12  500m prestatietocht, 9 jaar en ouder 12:35 uur  
13  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 12:40 uur  
14 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13:00 uur ssjj 
15  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13:05 uur ssjm 
16 a/l 1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 13:20 uur M-vsh 
17 a/l 1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ en 75+ 13:30 uur M-vsd 
18 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 13:45 uur ssh/j 
19 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 13:50 uur ssd/j 
20 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 14:00 uur vsh/j 
21 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 14:05 uur vsd/j 

opm De wedstrijd telt mee voor de Brabant bekers. 
opm Mogelijk prijsuitreikingen tussen de programma’s door. 
opm Inschrijvingen via OLOWIS. 
opm Per deelnemer is er één herinnering beschikbaar. 
opm Eten en slapen tijdens de Kurenpolder Open Water Race? Kijk op onze website! 
opm De startgelden kunnen ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL30 RABO 0368751902. De overschrijving 

(incl. eventuele borg) moet dan uitgevoerd zijn op uiterlijk dinsdag 10 september ovv [startgeld “naam vereniging” 
t.n.v. Kurenpoler Open Water Race]. De borg wordt na inlevering van de latex cap contant uitbetaald.  

 

 

Routebeschrijving alternatieve locatie De Kurenpolder 
Open Water Race Komende vanuit het Noorden via de 
A27  
Neem afslag 23 Werkendam richting Sleeuwijk. Neem op de 
rotonde de eerste afslag naar Tol. Sla bij de stoplichten linksaf 
naar Dijkgraaf Den Dekerweg. Sla linksaf naar de Tol. Ga bij de 
stoplichten rechtdoor naar Rijksstraatweg. Ga verder op de 
Rijksstraatweg (Zie verder bij ‘vervolg voor beide beschrijvingen’ 

Komende vanuit het Zuiden via de A27 
Neem afslag 23 Werkendam richting Sleewijk. Sla linksaf naar de 
Rijksstraatweg. Ga verder op de Rijksstraatweg. (Zie verder bij 
‘vervolg voor beide beschrijvingen’) 

Vervolg voor beide beschrijvingen 
Neem op de rotonde de derde afslag naar Transvaal. Sla linksaf 
naar de Deltaweg. Neem de eerste afslag links, Staleenden op. 
Sla linksaf naar de Kooikamp. Kooikamp draait iets naar rechts 
en wordt Vijcie. U bent gearriveerd 

mailto:owz@b-b-z.nl
http://inschrijving.noww.nl/
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3.37 Afgelast 3e Jan van Scheijndel Bokaal  

(tijdstippen zijn aangepast aan de hand van het getij) 

Wedstrijddatum zondag 15 september 2013 

 

Wedstrijdlocatie Kustlijn tussen Kijkduin en Scheveningen, 
Den Haag 

Organisatie Zwem- en Polovereniging DES Den Haag 
Baanlengte/vorm baan circa 7000m in een bijna rechte lijn 
Sluiting inschrijving dinsdag 10 september 2013 
Kosten wedstrijd  € 10,00 
Contactpersoon organisatie 
voor informatie en inschrijving 

Cor de Bruin 

Telefoon +31 70 323 9970 
E-mailadres organisatie ijsselmeermarathon@zwemvereniging-des.nl 
Inschrijvingen via OLOWIS 
Website organisatie www.zwemvereniging-des.nl 
Algemene informatie/B.G.G. +31 6 5107 2230 
Telefoon op de wedstrijddag +31 6 5107 2230 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Aanmelden bij het Atlantic hotel in Kijkduin 09.30 uur  
  Briefing in de tuin van het Atlantic hotel 09.45 uur  

1 a/b 7000m vrije slag heren jeugd en senioren  10.30 uur vsh/j 
2 a/b 7000m vrije slag dames jeugd en senioren  10.30 uur vsd/j 

  Verzamelen prestatietocht bij noordelijke havenhoofd op het strand 11.15 uur  
3  Prestatietocht 2000 meter tussen havenhoofden en pier 11.30 uur  

opm De watertemperatuur is in deze periode van het jaar 16/17 graden. Om die reden behoudt de organisatie zich het recht 
voor om deelnemers te weigeren. De limieten voor inschrijving op deze wedstrijd zijn 1:20 voor heren en 1:25 voor 
dames gezwommen in het lopende seizoen op een wedstrijd over 5000 meter. 

opm Wanneer een zwemmer meer dan 20 minuten na de kopzwemmer van gelijk geslacht nog niet bij het eerste 
havenhoofd is kan de organisatie/scheidsrechter besluiten de deelnemer voor de rest van de wedstrijd uit het water te 
nemen. 

opm Houd in de dagen voor de wedstrijd de website in de gaten voor updates rond de weersomstandigheden. 
opm Toegang tot het wedstrijdterrein is GRATIS. 
opm Parkeren Kijkduin is gratis. Parkeren in Scheveningen is betaald (vrij parkeren in de omgeving van de haven). 
opm Parkoers van de wedstrijd: start op Kijkduin ter hoogte van het Atlantic hotel. Finish in Scheveningen voor de pier. 

Voor de prestatietocht start strand bij het noordelijke havenhoofd en finish voor de pier. 
opm Prijsuitreiking op de boulevard van Scheveningen. 

 

 

Dit jaar wordt voor de 3
e
 maal de wedstrijd om “de Jan van Scheijndel Bokaal” 

verzwommen. Het deelnemersaantal van eerdere jaren heeft bewezen dat er 
belangstelling is voor het serieuze zwemmen in zee.  
De afgelopen jaren zijn er steeds meer Nederlanders die met succes solo of in 
estafetteverband een kanaaloversteek wagen. Ook in 2013 zijn er weer 
verschillende zwemmers en teams die het avontuur aangaan. Deze wedstrijd is de 
unieke kans om te ervaren hoe het is om in zee met een watertemperatuur van 
circa 16 graden te zwemmen.  
 

Route naar de start (Deltaplein, 
Kijkduin) vanaf de finish 
Op de Strandweg direct rechts afslaan naar 
de Schuitenweg. Op de Schuitenweg na 
150m links afslaan naar de 
Wassenaarsestraat. Op de 
Wassenaarsestraat na 250m rechts afslaan 
naar de Badhuiskade. Op de Prins 
Willemstraat na 725m rechts afslaan naar 
de Duinstraat. Op de Houtrustweg rechts 
afslaan naar de Segbroeklaan.  
Op de Machiel Vrijenhoeklaan rechts 
afslaan naar de Kijkduinsestraat.  
Op de Kijkduinsestraat na 325m links 
afslaan naar het Deltaplein.  
Onderweg naar het plein is ruime 
parkeergelegenheid (doch vaak druk). 

Openbaar vervoer:  
Verreweg het gemakkelijkste: tussen start 
en finish rijdt HTM lijn 23 heen en weer. 
Deze bus stopt ook op station Rijswijk en op 
Station Voorburg. Hou rekening met een 
lange rit omdat de bus om heel Den Haag 
heen rijd. Er gaan diverse trams/bussen 
naar Den Haag Centraal Station waar je dan 
kunt overstappen op buslijn 24 naar 
Kijkduin. Andersom: in Kijkduin parkeren 
kan uiteraard ook (en dan na de wedstrijd 
met het OV om je auto te halen). 

mailto:ijsselmeermarathon@zwemvereniging-des.nl
file:///C:/Users/Richard/Dropbox/TOWZ%20(1)/inschrijving.noww.nl
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4 VERVALLEN: OPEN WATER SPORTGALA 2013 

Door een zeer teleurstellend aantal aanmeldingen is besloten het open water sport gala 2013 af te gelasten.  

De klassementsprijzen worden met uitzondering van Vrije slag dames, vrije slag dames jeugd, vrije slag heren en vrije slag 
heren jeugd uitgereikt in Hank. Voornoemde prijzen worden uitgereikt in Scheveningen na afloop van de Jan van Scheijndel 
Bokaal. Mocht deze wedstrijd niet doorgaan worden deze prijzen ook in Hank uitgereikt. Mocht de klassementsuitslag voor de 
eerste drie op de senioren en jeugd vrije slag klassementen niet meer kunnen wijzigen, zal ook in Hank deze prijzen worden 
uitgereikt.  

 

Datum: 21 september 2013 

Programma 14.00 1500m’s 

17:30 Diner (presentaties) 
18:30 Prijsuitreiking 
20:00 Gala/Party 

Wat: Open water sportgala & diner 

Waar:  Sport en evenementen locatie Merwesteijn, te Nieuwegein 

Wanneer:  Nader te bepalen. 

Voor wie:  Elke zwemmer, zwemster, begeleider, ouder, trainer en coach die een bijdrage geleverd hebben aan het 

afgelopen OW seizoen(2013) 

Kosten:  circa € 25,00
4
 per deelnemer 

Open water sportgala-pakket 
 Deelname 1500m; 

 Volledig verzorgd Grieks en Italiaans buffet; 

 Stemrecht sportverkiezingen 

Voor de aanwezigen is het tevens mogelijk om: 

 Hun herinneringsmedaille/prestatiemedaille op te halen (mits vooraf aangegeven). 

 Klassementsprijs op te halen; 

 Irene van der Laan bokaal uitreiking; 

 Prijs van sportverkiezingen in ontvangst te nemen 

Er zal een volledig verzorgde presentatie gehouden worden in woord en film over afgelopen open water seizoen met hoogte- en 
dieptepunten. 

Sportlocatie Merwestein is ideaal omdat het over een evenementenhal beschikt, waar tot 1800 personen gelokaliseerd kunnen 
worden. Er liggen vele mogelijkheden m.b.t. licht, geluid, podium, tafels, stoelen, tribune, eten & drinken. Ook een ideale locatie 
met de centrale ligging in Nederland zal na afloop naar huis reizen zo gebeurd zijn. Niemand heeft bezwaren om 1 á 2 uurtjes 
langer te blijven en om te komen. 

Het idee is om dit evenement te starten met een 1500m wedstrijd waarin iedereen zijn/haar goede conditie nog ten goede komt 
en wellicht pr’s zwemt. Om in het kader van open water te blijven maken we gebruik van het 25m buiten bad(mits slecht weer, 
dan binnen) Daarop volgend is het mogelijk om te dineren. Dit zal plaats vinden in de vorm van een Grieks & Italiaans buffet. 
Voor eenieder wat wils. 

Tijdens het dineren zal er een presentatie plaats vinden in woord en film over afgelopen seizoen. 

Tevens kunnen mensen tijdens het dineren hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de open water zwem-sportman, 
sportvrouw, talent, wedstrijd van het jaar, en de oeuvre prijs. 

Tegen het eind van het diner zal het uitreiken van de klassementsprijzen beginnen, met daarop volgend het uitreiken van de 
verkiezingsprijzen. 

Limiet deelnemers is 150 personen. 

Wellicht dat we nog innovatieve mogelijkheden met sponsoren zien liggen, en deze ook aan bod laten komen tijdens het 
evenement (wellicht presentjes). 

                                                           
4
  Voor degenen die niet wensen te zwemmen is het pakket € 2,50 goedkoper 
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BIJLAGE: VERSIES, AANPASSINGEN EN CORRECTIES 

versie datum pagina verandering
5
 

1.00 2013-05-24 alle publicatie 
1.01 2013-04-25 diverse kleine correcties 

  20 Rotterdam - invoegen advertentie  

1.02 2013-05-26 45 Hank, Kurenpolder - wedstrijdlogo aangepast 

  diverse kleine correcties 
  diverse telefoonnummers consequent gemaakt 
  diverse seniorencategorie consequent “open” gemaakt 
  diverse lay-out voor route/bereikbaarheid consequenter gemaakt 
  diverse diverse andere inconsequentheden aangepast 
  45 Hank - starttijden aangepast 

  8 Vriezenveen - sluiting inschrijving aangepast in advertentie  

  diverse tabelbreedte consequent gemaakt 
1.03 2013-05-28 10 Spaarnwoude - invoeging prestatietocht in advertentie  

  45 Jan van Scheijndel Bokaal - wedstrijd naar andere datum 

  6 Jan van Scheijndel Bokaal - wedstrijd naar andere datum 

1.04 2013-05-29 44 Hank, Kurenpolder - 1000m vs heren telt niet mee voor klassementen 

  45 Jan van Scheijndel Bokaal - geactualiseerd 

1.05 2013-05-30 29 IJsselmeerzwemmarathon - o.a. aanpassing logo 

  24 Brakeboertrofee - o.a. aanpassing logo 

  diverse tussenruimte advertentietabellen gestandaardiseerd 
  9 Vriezenveen - mailadressen aangepast aan de hand van website organisatie 

  vele nummering van wedstrijdonderdelen uitgelijnd  
  13 Scheerwolde - diverse aanpassingen 

  vele OLOWIS als inschrijfadres doorklikbaar ingevoegd waar aangegeven 
1.06 2013-06-02 1 voorpagina op volle paginaspiegel gezet 

  13 Scheerwolde - aanvulling betalingen vooraf 

  28 Bosbaan - aanvullingen waaronder uitsluittijden en parkeren 

  alle telefoonnummers internationaal gemaakt conform adviesnotatie KPN 
  42 Vianen - enkele tekstuele aanpassingen 

1.07 2013-06-07 21 Lektocht - aanpassing inschrijfgeld prestatietocht. 

  20 Rotterdam - aanvullingen en aanpassingen advertentie 

  16 en 17 ONK - Appeltern - contactgegevens aangevuld 

1.08 2013-06-09 4 Tikfout uit tabel gehaald 
  4 kort door de bocht uitleg ingevoegd 

1.09 2013-06-21 div kleine niet inhoudelijke veranderingen 
  33 PSV Arena SportEmotion Kanaalrace - fout uit klassementnoteringen 

1.10 2013-06-24 46 Jan van Scheijndelbokaal - aanpassingen in tekst 

  30 Stavoren - Medemblik/ONK Marathon - aanpassingen in tekst 

  25 Brakeboer Trofee - aanpassingen in tekst 

  35/39 Willebroek - bij routebeschrijving plaatje aangepast 

1.11 2013-06-30 44 Nieuwegein - starttijden herzien en pauze ingelast op last van waterstaat 

  5 en 15 Tour de Put, Rijswijk - wedstrijd afgelast 

1.12 2013-07-03 43 EMK Masters - advertentie ingevoegd 

1.13 2013-07-29 44 Nieuwegein - Masters vrije slag telt wel mee 

  45 Kijkduin - Scheveningen - aanvangstijden ingevoegd 

  38 Kromme Rijn Zwemmarathon - vervallen 

1.14 2013-08-01 44 Nieuwegein - advertentie geheel bijgewerkt 

1.15 2013-08-04 46 Hank - betaling startgelden nu ook vooraf mogelijk 

  47 Open Water Gala - afgelasting 

  37 Harlingen - datum definitief 

1.16 2013-09-05 43 t/m 45 EMK - informatie ingevoegd m.b.t.  

def  49 Kijkduin - Scheveningen - afgelast 

  48 Kurenpolder OWW - verhuist naar Sleeuwijk 

 

                                                           
5
  Het eventueel bijwerken van de inhoudsopgave wordt in deze tabel niet vernoemd. Wanneer later een pagina ingevoegd wordt vóór het betreffende paginanummer kunnen de oudere 

paginanummers in deze tabel incorrect geworden zijn.  
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