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1.

Voorwoord

Beste Open Water Zwemliefhebbers,
Na COVID-19 starten we weer op, gelukkig! Hoewel… we nog wel een mooi kampioenshap beleefd
hebben in 2021. De organisatie bij de Biesboschzwemmers was vertrouwd, maar op de gepaste
afstand. Ik herinner me dat ik persoonlijk prijzen uitreikte en de deelnemers niet met handen
schudden, laat staan met zoen op linker en/of rechter wang kon feliciteren. Laten we hopen dat het
komende jaar er een NK is én de klassementsprijzen weer uitgereikt kunnen worden met een
waardig decorum. Het is tenslotte niet nieuws als je deze prijzen in ontvangst neemt.
Het NK bij de Biesboschzwemmers was de enige wedstrijd in 2020 en 2021 bij elkaar.
Dit jaar gaan we weer met volle waterkracht vooruit!
Voor je ligt een advertentie boekje voor het open water zwemmen van 2022. Het lijkt qua uiterlijk
op de oude open water boeken, maar het is wel beperkt. Het doel ervan is om de informatie die
nodig is om deelnemers te informeren over wat er komen gaat en om deelnemers te laten
inschrijven.
We wensen iedereen een succesvol Open Water seizoen toe, met hopelijk veel goed weer en prettige
watertemperaturen!
KNZB Taakgroep Open Water Zwemmen
Jeroen Dellebeke
Dennis Wijbenga
Evelien Sohl
Henk Labordus
Richard Broer

KNZB – programma coördinator zwemmen
Christian Scholtes
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2.

OLOWIS (On-Line Open Water Inschrijf
Systeem)

OLOWIS is een vaste waarde voor open water zwemmen en is aan modernisering toe.

Een web-based online inschrijfsysteem
Na het succes van de vele jaren, maken ook dit jaar weer bijna alle organisaties gebruik van
OLOWIS, het On-Line Open Water Inschrijf Systeem (OLOWIS).
Het systeem is aan een update toe. De systematiek is onvoldoende AVG-proof en nóg belangrijker is
dat de betalingen voor de deelname niet in het systeem past. De inschrijvingen zijn nimmer conform
het reglement geweest, omdat eenieder zichzelf kon inschrijven. Inschrijvingen behoren
Kijk op https://olowis.noww.nl/ voor welke wedstrijden je met dit systeem je inschrijvingen kan
doen.
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3.

Verkorte Wedstrijdkalender 2022

Dit is de kalender zoals deze te vinden is1 op www.noww.nl/agenda
De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatie op noww.nl
Hyperlinks (blauw) zullen werken in dit document.
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Battle4freedom donderdag, 5 mei, 2022
100 x 100 Meter – ”Blue Night” vrijdag, 13 mei, 2022
Zoutkamp naar de Waterwolf 2022 woensdag, 18 mei, 2022
Oostmahorn naar Lauwersoog 2022 woensdag, 8 juni, 2022
Challenge Swim Geraardsbergen 2022 zaterdag, 11 juni, 2022
12 x 1 mile – Zwem – uitdaging, Volendam zaterdag, 11 juni, 2022
Zwemexperience 2022 Utrecht zaterdag, 11 juni, 2022
Leiden 2022 zondag, 12 juni, 2022
City Swim Meppel zondag, 12 juni, 2022
Oude Rijn, Bodegraven 2022 zaterdag, 18 juni, 2022
Damster City Swim 2022 zaterdag, 18 juni, 2022
Zuiderzeebaan / Ter Rede van Hoorn
zondag, 19 juni, 2022
Vrije trainings tocht Kattendijke - Wemeldinge woensdag, 22 juni, 2022
43e Open Water Wedstrijd Anna Paulowna
zaterdag, 25 juni, 2022
Hetric Open Water Swim Challenge 2022 zondag, 26 juni, 2022
Poeloversteek 2022 woensdag, 29 juni, 2022
Swim to Fight Cancer - Amstel 2022 vrijdag, 1 juli, 2022 t/m zaterdag, 2 juli,
Zwemtocht Maarsseveense Plassen vrijdag, 1 juli, 2022
Marina Beach Braakmankreek, Hoek zaterdag, 2 juli, 2022
Midsummer Long Distance Swim zaterdag, 2 juli, 2022
Een gave uitdaging! Word jij een Triple 1K master? zaterdag, 2 juli, 2022
Kanaal Hoeke-Sluis, Sluis 2022 zondag, 3 juli, 2022
Schouwerzijl naar Garnwerd 2022 woensdag, 6 juli, 2022
Mooie Nel Swim vrijdag, 8 juli, 2022
OWW De Binnenmaas zaterdag, 9 juli, 2022
Jan de Koele Zwemtocht zaterdag, 9 juli, 2022
Lektocht, Beusichem - Culemborg 2022 zondag, 10 juli, 2022
Singel Swim Utrecht 2022 zondag, 10 juli, 2022
Zwartepolder zeezwemtocht 2022 vrijdag, 15 juli, 2022
HEADswimming De Bosbaan Zwemfeest zaterdag, 16 juli, 2022
Gaasperplas, Amsterdam 2022 zondag, 17 juli, 2022
Zeezwemmen Knokke-Heist maandag, 18 juli, 2022
Zwemtocht Dishoek Zoutelande woensdag, 27 juli, 2022
Rondje Pampus 2022 zaterdag, 30 juli, 2022
Sprint tot je wint. Maarsseveense Plassen, Tienhoven (Utrecht) zaterdag, 30 juli, 2022
Zwemtocht Vlissingse Zeezwemrace woensdag, 3 augustus, 2022
Havenwedstrijd, Breskens 2022 zaterdag, 6 augustus, 2022
Heerjansdam, 't Waaltje 2022 zaterdag, 6 augustus, 2022
Zwemtocht Westkapelle Zoutelande woensdag, 10 augustus, 2022
Zwemtocht Maarsseveense Plassen vrijdag, 19 augustus, 2022
Zwemtocht Maarsseveense Plassen zaterdag, 20 augustus, 2022
37ste VWZ Open Water Weekend zaterdag, 27 augustus, 2022 t/m zondag, 28 augustus, 2022
Wilhelminakanaal, Oosterhout, De Warande 2022 zondag, 28 augustus, 2022
van 11 juni 2022 15.00 uur
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Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht zondag, 28 augustus, 2022
15 jaar Rotterdam swim zondag, 28 augustus, 2022
Zwemtocht Vlissingen Zoutelande woensdag, 31 augustus, 2022
Lake Geneva Swimming Association presenteert de Nyvoirienne zaterdag, 3 september, 2022
Swim to Fight Cancer - Delft 2022 zaterdag, 3 september, 2022
Roermond City Swim 2022 zaterdag, 3 september, 2022
Kanaalrace Vlissingen, 2022 zondag, 4 september, 2022
Zwem 2 Mijl zondag, 4 september, 2022
Sluit het buitenwater seizoen af met schemerzwemmen zondag, 4 september, 2022
Sleeuwijk, NK & BOWR vrijdag, 9 september, 2022 t/m zaterdag, 10 september, 2022
Swim to Fight Cancer Middelburg zaterdag, 10 september, 2022
53e IJsselmeerzwemmarathon & NK Marathonzwemmen 2022 zondag, 11 september,
2022
1# Zwemtocht Texel – Den Helder zondag, 11 september, 2022
Swim to Fight Cancer - Eindhoven 2022 zondag, 11 september, 2022
Open Water Wedstrijd MZ&PC Maastricht, 2022 zondag, 11 september, 2022
Swim to Fight Cancer - Breda 2022 zondag, 11 september, 2022
Swim to Fight Cancer Amersfoort 2022 zondag, 11 september, 2022
Swim to Fight Cancer - Nijmegen 2022 zondag, 11 september, 2022
Swim to Fight Cancer - Haarlem 2022 zondag, 18 september, 2022
100 x 100 – Hoornse Vaart – Alkmaar zondag, 27 november, 2022
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4.

Advertenties KNZB- & KBZB-wedstrijden 2022

Inleiding
De advertenties lijken sinds 2000 volumineuzer te worden. Gelukkig hoeft de KNZB het open water
boek niet meer fysiek af te drukken. Dat zou een kostbare zaak worden en weer heel wat bomen
kosten. Onze natuur-liefhebbende sport is ermee gebaat dat we dat niet meer doen.

Niet KNZB-tochten
Deze komen dit jaar niet in de advertenties. Wel die van Willebroek op verzoek van de organisatie
en van vele zwemmers. Op noww kun je wel de advertenties terugvinden die de redactie gevonden
heeft of die zichzelf aangemeld hebben.
Deze tochten worden door de KNZB beschouwd als prestatietochten. Ze hebben vaak een
(informele) band met KNZB-of NTB-verenigingen of de KNZB heeft zelf geholpen of geadviseerd bij
de opstart. Veel van de tochten hebben een goed doel achter zich en zijn vooral gericht op de
(eenmalige) lokale deelnemer.
Sommige tochten in deze categorie worden ook gezwommen als onderdeel van een van de KNZBcircuit-wedstrijden. Daarvan staat de informatie gewoon bij de wedstrijdadvertentie van de
klassementswedstrijd.

Lay-out
De lay-out van de advertenties is zoals deze is aangeleverd bij de redactie van deze publicatie. Het
kan dus zijn dat het er uit ziet als vanouds. Dat is omdat de organisatie zijn best gedaan heeft om
het ‘als vanouds’ aan te leveren bij de redactie. Waar dat niet gebeurd is, is het knip en plakwerk
geworden uit wat aangeleverd is. Dit is geen verwijt naar de organisatie, het is heel veel
belangrijker dat deze publicatie naar de potentiële deelnemers gaat om hen te bewegen zich in te
schrijven voor onze mooie en bijzondere evenementen.

Ontbrekende advertenties
De andere advertenties worden zodra ze bij de TOWZ
binnen zijn verwerkt en meegenomen in het boek.

KBZB
Ook de wedstrijden uit de Belgische brochure zijn
opgenomen. Als je doorbladert zie je dat er dit jaar niet
veel overlap is tussen de Nederlandse en de Belgische
kalender. Over en weer dus vrije data die gebruikt kunnen
worden voor uitstabjes naar het respectievelijke buurland!
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NED - Leiden
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NED - Open Water Bodegraven 2022
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NED - 18e “Ter Rede van Hoorn”
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
baanlengte en –vorm
contactpersoon organisatie
e-mail organisatie
telefoonnummers organisatie
website organisatie
sluiting inschrijving wedstrijd
kosten voor een wedstrijdstart
kosten bij meer wedstrijdstarts
kosten voor Ironmandeelnemers
kosten prestatietocht
kosten estafette
kosten recreanten estafette

(versie 28042022)

zondag 19 juni 2022
Basislocatie: H.V.V. Hollandia
Nieuwe Wal 2, 1621 MB Hoorn
St. O.W.Z. ‘Ter Rede van Hoorn’
Redebaan op de Zuiderzee:
500m in een rechte lijn
Martine Peterse (inschrijvingen)
info@terredevanhoorn.nl en
trvhinschrijvingen@ziggo.nl
+31683770763 & +316 20646700
www.terredevanhoorn.nl
dinsdag 14 juni 2022 om 23.59 uur
€ 15,00 (senioren, masters, triatleten)
€ 7,50 (minioren, junioren, jeugd)
€ 25,00 (senioren, masters, triatleten)
€ 10,00 (minioren, junioren, jeugd)
€ 10,00
€ 5,00
gratis bij wedstrijddeelname
€ 5,00

Programma
1

2

3

4

5
7
9
10
11
12
13
14

6
8
a/f
a/f

15

16

17

18

19
21
23
25
27
28
29

20
22
24
26
a/f
a/f

juryvergadering
5000m vrije slag heren jeugd, en senioren*, plus 2500m triatleten
heren (pr. 101**)
5000m vrije slag dames jeugd, en senioren*, plus 2500m triatleten
dames (pr. 102**)
1250m vrije slag jongens junioren 1 en 2***, en 3 en 4*
1250m vrije slag meisjes junioren 1 en 2***, en 3 en 4*
1250m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
1250m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
250m vrije slag mix minioren 1 t/m 3
500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6***
500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5***
500m prestatietocht vanaf 12 jaar
ochtend-prijsuitreiking
1250m vrije slag heren jeugd, en senioren*, plus 1250m triatleten heren
(pr. 103**)
1250m vrije slag dames jeugd, en senioren *, plus 1250m triatleten
dames (pr. 104**)
1250m schoolslag heren jeugd, en senioren*
1250m schoolslag dames jeugd, en senioren*
500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, en 3 en 4
500m schoolslag meisjes junioren 1 en 2, en 3 en 4
1250m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
1250m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
2000m (4x 500m) vrije slag estafette
middag-prijsuitreiking

aanvang
09.00 uur
10.00 uur

ow-klas

10.05 uur

vsd/j

11.00
11.05
11.40
11.45
12.30
12.35
12.40
12.45
13.00
13.20

vsjj
vsmj
M-ssh
M-ssd

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

vsh/j

vsh/j

13.25 uur

vsd/j

13.30
13.35
14.00
14.05
14.25
14.30
15.00
16.00

ssh/j
ssd/j
ssjj
ssmj
M-vsh
M-vsd

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Opmerkingen
1
2

Inschrijvingen worden bij voorkeur via OLOWIS ontvangen, anders via trvhinschrijvingen@ziggo.nl.
Betaling kan alleen per organisatie (vereniging) op IBAN: NL24 ING B000 4586039 van ‘Ter Rede van
Hoorn’, vóór vrijdag 17 juni, of eventueel per bankhandeling op de basislocatie op 19 juni.

3

De winnaars van de 5000m vrije slag (pr. 1, 2, 3 en 4) worden beschouwd als de overwinnaars
van de ‘SLAG OP DE ZUIDERZEE’: voor hen is ook een geldprijs beschikbaar (heren en dames,
jeugd en senioren).
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

De geldprijs is € 1,573 voor iedere overwonnen tegenstander (in totaal).
(In 1573 was de Slag op de Zuiderzee, waarin de Watergeuzen de Spanjaarden voor Hoorn versloegen.)
Programmanummers met * tellen mee voor de Regio MidWest-bekers.
Programmanummers met *** tellen mee voor de landelijke aanmoedigingsprijzen ‘Maarten van der
Weijden’ en ‘Edith van Dijk’, beschikbaar gesteld door de organisaties in de Regio MidWest.
De voorwaarden staan in de programma’s van de vier openwater-organisaties in de regio MidWest van de
KNZB.
Op zondag 17 juli worden deze bekers in Amsterdam (Gaasperplas) uitgereikt.
Parkeren is gratis op het parkeerterrein Nieuwe Wal (in de vakken!) en op de Zuiderdijk.
Vanaf de Nieuwe Wal is de loopafstand naar de basislocatie enkele honderden meters.
De wedstrijdbaan (Redebaan op de Zuiderzee) heeft als start en finish de basislocatie bij H.V.V. Hollandia.
De baan is 500m en ligt op enkele tientallen meters afstand langs de kust, met start en finish in het
midden.
De estafette van pr. 29 wordt gezwommen met teams van vier zwemmers (twee heren en twee dames),
allen VS. Zij kunnen zich individueel of als team tot 14.00 uur inschrijven in de organisatietent. Individuele
zwemmers worden bij de estafette door de organisatie ingedeeld. De als eerste drie geëindigde teams
winnen een taart
**Voor pr. 101, 102, 103 en 104 kunnen triatleten zich inschrijven; zij kunnen aparte prijzen winnen.
Zwemmers van de borstcrawltrainingen van ‘Ter Rede van Hoorn’ en alle deelnemers van de Ironman
Op 25 en 26 juni kunnen zich inschrijven voor 2500m of 1250m tegen de aanmoedigingskosten van €
10,00.
Bij de 5000m moet met FINA-wetsuits gezwommen worden als de watertemperatuur onder 18˚ is; bij alle
andere afstanden mag alleen door triatleten met wetsuits worden gezwommen op hun afstanden
Iedereen met zwemdiploma B kan zich tot 12.00 uur in de organisatietent inschrijven voor de
prestatietocht (pr. 14). Voor alle prestatietochtzwemmers ligt de ‘Ter Rede van Hoorn’herinneringsmedaille klaar. Publiek is welkom op de basislocatie in het Julianapark (afgezet gebied) en het
restaurant van H.V.V. Hollandia.
Langs de vooroever (achter het pad) is een tentvrije zone (geen tenten, windschermen, parasols).
Voor alle wedstrijdnummers zijn voor de zwemmers die als eerste drie zijn gefinisht, prijzen beschikbaar,
maar voor de masters is per leeftijdsgroep een prijs beschikbaar.
Alle deelnemers aan de miniorenafstanden ontvangen een beker, en alle prestatietocht-deelnemers een
medaille.
Voor iedereen is er een herinnering aan deze (voorlopig) laatste ‘Ter Rede van Hoorn’.

Deelname van niet-KNZB-leden kan alleen na invulling en ondertekening van een MidWestverklaring.
Niet-KNZB-leden kunnen niet in aanmerking komen voor de KNZB-klassementen.
14. Iedere zwemmer verklaart zich in het kader van de AVG akkoord met het opnemen van zijn of
haar naam en (tijdens de registratie ingevoerde) wedstrijd-gerelateerde gegevens in het
programmaboek. Dat geldt ook voor de te publiceren uitslagen, en de mogelijkheid dat de
zwemmer op foto of video, die door pers of organisatie(gelieerde) personen gepubliceerd wordt,
kan voorkomen. Deze informatie en beelden zullen enkel in directe relatie tot het openwater
zwemmen gebruikt worden.
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Baan

vanaf de A7:
Neem vanaf Amsterdam richting Leeuwarden
de afslag Hoorn, afrit 8, en ga de N506 op.
Rijd de rondweg Hoorn 4 km helemaal uit tot
de dijk en sla rechtsaf, richting havens
(Willemsweg).
Houd na 800m links aan (dijk volgen). Ga na
300m linksaf en meteen weer linksaf, richting
het parkeerterrein Nieuwe Wal (in de vakken
parkeren!).
vanaf Lelystad – Enkhuizen (N302):
Ga aan het einde van de Houtribdijk (N307)
bij de tweede verkeerslichten linksaf. Volg
deze weg tot de rotonde en neem dan de
N506 tot de verkeerslichten ‘Hoorn 80’. Rijd
door en sla linksaf bij de volgende
verkeerslichten (de Willemsweg op).
Houd na 800m links aan (dijk volgen). Ga na
300m linksaf en meteen weer linksaf, richting
het parkeerterrein Nieuwe Wal (in de vakken

parkeren!).
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NED - 43e open water wedstrijd Anna Paulowna

16

17

NED - Marina Beach Braakmankreek, Hoek
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
gps-coördinaten
organisatie
baanlengte/vorm baan
sluiting inschrijving
kosten wedstrijd

IBAN bankbetaling vooraf

kosten huur chips ETW
contactpersoon
organisatie
telefoon
telefoon wedstrijddag
website
Facebook
e-mail
inschrijvingen &
afmeldingen

zaterdag 2 juli 2022
Marina Beach Braakmankreek
Stichting Open Water Zwemmen
Zeeuwsch - Vlaanderen
500m, rechte lijn
maandag 27 juni 2022 18:00 uur
Sluitingsdatum wordt strikt
gehandhaafd

€ 8,00 (1e start), € 5,00 (volgende
starts) en € 5,00 per prestatietocht,
betaling contant of per bank
Zwemloop: € 7,50 (NTB/KNZB
leden) € 11,50 (niet NTB/KNZB
leden)
voor 30 juni 2022 t.g.v.
rekeningnummer NL93RABO0177
8067 53 t.n.v. Stichting Open Water
Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen
€ 3 per deelnemer
Myriam Hamelink-van Poecke
+316 2296 1693
+316 2529 5933
https://stichtingowzzvl.jimdo.com/
https://www.facebook.com/openwat
erzwemmenzeeland/
famham@zeelandnet.nl
Via
OLOWIS/apdekker@zeelandnet.nl

programma
1
2
3
4
5 a/h
6 a/h
7 a/b
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 a/b
18

Stichting
Open Water
Zwemmen
ZeeuwschVlaanderen

Juryvergadering
2000m vrije slag heren senioren open
2000m vrije slag dames senioren open
2000m schoolslag heren senioren open
2000m schoolslag dames senioren open
1000m vrije slag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+;
70+;80+;90+
1000m vrije slag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+;
70+;80+;90+
500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4
500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3
500m schoolslag jongens minioren 4 t/m 6
500m schoolslag meisjes minioren 4 en 5
250m vrije slag jongens minioren 1 t/m 3
250m vrije slag meisjes minioren 1 t/m 3
500m schoolslag heren senioren open (Zeeuws Open Water Sprint
Kampioenschap)
500m schoolslag dames senioren open (Zeeuws Open Water Sprint
Kampioenschap)
500m vrije slag heren senioren open (Zeeuws Open Water Sprint
Kampioenschap)
500m vrije slag dames senioren open (Zeeuws Open Water Sprint
Kampioenschap)
1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4
1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3

aanvang circa
09.30 uur
10.30 uur
10.35 uur
11.10 uur
11.15 uur
11.30 uur

ow-klas
vsh/j
vsd/j
ssh/j
ssd/j
M-vsh

11.40 uur M-vsd
12.05
12.10
12.20
12.25
12.35
12.40
12.50

uur ssjj
uur ssjm
uur
uur
uur
uur
uur

12.55 uur
13.00 uur
13.05 uur
13.20 uur vsjj
13.25 uur vsjm

18

19
20
21 a/h
22 a/h
23
24
25
26
27

500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6
500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5
1000m schoolslag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+; 80+;
90+
1000m schoolslag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+;
80+; 90+
Fun estafette
Zwemloop dames/heren (500m zwemmen/5000m lopen) met
trisuit/wetsuit
Zwemloop dames/heren (1000m zwemmen/10000m lopen) met
trisuit/wetsuit
Prijsuitreiking Zwemmen
500m prestatietocht 9 jaar en ouder
250m prestatietocht 6 jaar en ouder (onder 9 jaar met begeleider 18
jaar en ouder)
Prijsuitreiking Zwemloop

13.40 uur
13.45 uur
13.55 uur M-ssh
14.00 uur M-ssd
14.10 uur
14.15 uur
14.20 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.35 uur
14.50 uur

Opmerkingen
1. Voor de programmanummers 5, 6, 7, 17, 21 en 22 zullen per leeftijdsgroep aparte prijzen
worden uitgereikt
2. Programmanummers 13,14,15,16 zijn OPEN Zeeuwse Kampioenschappen Open Water Sprint
3. Telt mee voor de Zeelandbekers

Routebeschrijving vanaf Terneuzen:
Rijd in westelijke richting via N61 (richting
Hoek/Breskens). Volg de borden richting De
Braakman
http://www.vakantieparkmarinabeach.nl

Wedstrijdlocatie
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BEL - Flanders Speedo Open Water Cup

20
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NED - Lange Afstandzwemwedstrijd Sluis
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
gps-coördinaten
organisatie
baanlengte/vorm baan
sluiting inschrijving
kosten wedstrijd

IBAN bankbetaling vooraf

kosten huur chips ETW
contactpersoon
organisatie
telefoon
telefoon wedstrijddag
website
Facebook
e-mail
inschrijvingen &
afmeldingen

1
2
3
4
5 a/h
6 a/h
7 a/b
8
9
10
11
12
13
14
15 a/h
16 a/h
17 a/b
18
19
20
21
22

zondag 3 juli 2022
Kanaal Hoeke-Sluis
N 51.30931, E 3.38401
Stichting Open Water Zwemmen
Zeeuwsch - Vlaanderen
1000 m, recht met flauwe bochten
maandag 27 juni 2022 18:00 uur

Sluitingsdatum wordt strikt gehandhaafd

€ 8,00 (1e start), € 5,00 (volgende
starts) en € 5,00 per prestatietocht,
betaling contant of per bank
Zwemloop: € 7,50 (NTB/KNZB leden)
€ 11,50 (niet NTB/KNZB leden)
voor 30 juni 2022 t.g.v.
rekeningnummer NL93RABO0177 8067
53 t.n.v. Stichting Open Water
Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen
€ 3 per deelnemer
Myriam Hamelink-van Poecke

Stichting
Open Water
Zwemmen
ZeeuwschVlaanderen

+316 2296 1693
+316 2529 5933
https://stichtingowzzvl.jimdo.com/
https://www.facebook.com/openwaterzw
emmenzeeland/
famham@zeelandnet.nl
Via OLOWIS/apdekker@zeelandnet.nl

programma
aanvang circa
juryvergadering
09.30 uur
5000m vrije slag heren senioren open
10.30 uur
5000m vrije slag dames senioren open
10.35 uur
2000m schoolslag heren senioren open
10.40 uur
2000m schoolslag dames senioren open
10.45 uur
1000m vrije slag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+;80+;
11.15 uur
90+
1000m vrije slag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+;80+;
11.20 uur
90+
500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4
11.35 uur
500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3
11.40 uur
500m schoolslag jongens minioren 4 t/m 6
11.45 uur
500m schoolslag meisjes minioren 4 en 5
11.50 uur
250m vrije slag jongens minioren 1 t/m 3
11.55 uur
250m vrije slag meisjes minioren 1 t/m 3
12.00 uur
Prijsuitreiking Zwemmen 1e gedeelte
2000m vrije slag heren senioren open
12.40 uur
2000m vrije slag dames senioren open
12.45 uur
1000m schoolslag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+;
13.15 uur
80+; 90+
1000m schoolslag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+;
13.20 uur
80+; 90+
1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4
13.40 uur
1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3
13.45 uur
500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6
14.05 uur
500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5
14.10 uur
Fun estafette
14.30 uur
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder
14.45 uur

ow-klas
vsh/j
vsd/j
ssh/j
ssd/j
M-vsh
M-vsd
ssjj
ssjm

vsh/j
vsd/j
M-ssh
M-ssd
vsjj
vsjm
M-vsh
M-vsd
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23
24
25

250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 en 7 jaar onder begeleiding
zwemmer 18 j. e.o.)
Prijsuitreiking Zwemmen 2e gedeelte
Zwemloop dames/heren (500m zwemmen/5000m lopen) met
trisuit/wetsuit
Zwemloop dames/heren (1000m zwemmen/10000m lopen) met
trisuit/wetsuit
Prijsuitreiking Zwemloop

14.45 uur
Ca.14.45 uur
15.00 uur
15.05 uur
Ca.15.40 uur

Opmerkingen
1.
2.

Voor de nummers 5, 6, 7, 15, 16 en 17 zullen per leeftijdsgroep aparte prijzen worden uitgereikt
Telt mee voor de Zeelandbekers

Routebeschrijving 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.
Er zijn in Sluis diverse grote (betaalde) parkeerterreinen.
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NED - 44e editie OWW “De Binnenmaas”, Open Water Zwemklassieker

ism: www.zvs.nu
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
baanlengte en -vorm
inschrijvingen
e-mail info en inschrijving
sluiting inschrijving OLOWIS
kosten 1e wedstrijdstart
kosten volg. wed. starts
kosten per estafette
kosten per prestatietocht
kosten parkeren
actuele info:

zaterdag 9 juli 2022
Recreatieoord “Binnenmaas” te Mijnsheerenland
rechte lijn van 834m
via OLOWIS
owwdebinnenmaas@hotmail.com
Dinsdag 5 juli 2022 om 23.59 uur
€ 7,50
€ 4,00 per start
€ 6,00
€ 4,00
<90 min € 2,50, <180 min € 4,50, dagkaart € 6,00
facebook.com/binnenmaas & owwdebinnenmaas.nl

Programma

1 a/b
2 a/b
3 a/b
4 a/b
5 a/b
6
7 a/f
8 a/f
9
10
11
12
13 a/b
P 250
P 500
P 1000
14 a/b
15 a/b
16 a/b
17
18 a/b
19 a/f
20 a/f
21 a/b
22 a/b
23 a/b

juryvergadering
5000m vrije slag heren jeugd en senioren
5000m vrije slag dames jeugd en senioren
2000m schoolslag heren jeugd en senioren
2000m schoolslag dames jeugd en senioren
1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4
1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3
1000m vrije slag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
1000m vrije slag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
1000m vrije slag heren senioren
1000m vrije slag dames senioren
500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6
500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5
250m vrije slag jongens/meisjes minioren 1 t/m 3
250m prestatietocht 6 jaar en ouder
(8 jaar en jonger onder begeleiding 18+)
500m prestatietocht 9 jaar en ouder
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder
500m schoolslag tijdrace heren jeugd en senioren
500m schoolslag tijdrace dames jeugd en senioren
500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4
500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3
500m schoolslag jongens/meisjes minioren 4 t/m 6
1000m schoolslag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
1000m schoolslag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+
2000m vrije slag heren jeugd en senioren
2000m vrije slag dames jeugd en senioren
3 x 200m vrije slag estafette

aanvang ca. ow-klas
09.30 uur

10.45
10.50
12.20
12.25
13.00
13.05
13.25
13.30
13.45
13.50
14.10
14.15
14.25
14.35

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

14.40 uur
14.45 uur
15.15 uur
aansluitend
15.30 uur
15.35 uur
15.40 uur
15.45 uur
15.50 uur
16.05 uur
16.10 uur
16.45 uur

vsh/j
vsd/j
vsjm
M-vsh
M-vsd

ssh/j
ssd/j
ssjj
ssjm
M-ssh
M-ssd
vsh/j
vsd/j
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Opmerkingen
1. Bij uitzondering mogen (triatlon) zwemmers in programma 9 en 10 gebruikmaken van wetsuits.
Maar mocht het water op de wedstrijddag te warm zijn, dan kan de wedstrijdleiding anders beslissen.
(Denk hierbij aan de risico’s van bv. Warmtestuwing)
In de overige programma’s wordt het KNZB reglement (editie 08.05.2019) gevolgd:
Wetsuits zijn enkel verplicht wanneer het reglement van de KNZB dit voorschrijft.
2. Prijsuitreikingen worden gehouden tijdens de prestatietochten en omstreeks 17.00.
3. Prijzen die niet opgehaald worden, vervallen aan de organisatie.
4. De startgelden kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer NL83RABO0167955322, onder
vermelding van verenigingsnaam & depotnummer.
De overschrijving moet dan uiterlijk donderdag voor de wedstrijd om 22.00 uur op deze rekening staan.
5. Let op, onze stichting kan alleen deze wedstrijd organiseren door investeringen te maken, vooraf. Denk
hierbij aan veiligheidsvoorzieningen en dergelijke. Indien de wedstrijd om enige reden niet door kan gaan,
kunnen wij slechts een deel van het inschrijf bedrag terug storten
6. Ga voor de actuele routebeschrijving en overige info op facebook.com/binnenmaas of owwdebinnenmaas.nl

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf de A29 Zierikzee - Rotterdam:
Neem afslag Oud Beijerland richting ’s-Gravendeel. Sla na 2.6 km rechtsaf. Na 200m ziet u de ingang van
Recreatieoord de Binnenmaas aan de linkerhand. 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 naast het wedstrijdterrein.

Kaartje
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BEL - SWEM open water criterium
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NED - 24e LKV Zwemwedstrijd Beusichem – Culemborg (Lektocht)
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie

baanlengte en -vorm
sluiting inschrijving
inschrijven
kosten wedstrijdstart 6km
kosten wedstrijdstart 2km
kosten per prestatietocht
contactpersoon organisatie
telefoon
e-mail
website

zondag 10 juli 2022
de Lek, tussen Beusichem en Culemborg
Stichting Zwemwedstrijd Beusichem Culemborg, (ZC’90,Triton Scouting,
WV de Helling en de Culemborgse
Reddingsbrigade)
6000m en 2000m de rivier volgend en
(mogelijk) stroming mee
dinsdag 5 juli 2022 om 23.00 uur of eerder
door bereiken aantal van 180 zwemmers
via de inschrijfpagina op onze website
€ 17,00
€ 11,00
€ 11,00
Arie en René Lemstra
Achter ’t Zand 30
4103 XP CULEMBORG
+31345 514 248

lektocht@lektocht.nl
www.lektocht.nl
www.facebook.com/lektocht

Programma

1
2
3 a/b
4 a/b
5
6
7

Juryvergadering in het clubschip van WV de Helling te Culemborg
Briefing 6000m door de scheidsrechter(s) in restaurant ‘t VeerHuys te
Beusichem
6000m vrije slag heren vanaf 15 jaar en ouder
6000m vrije slag dames vanaf 14 jaar en ouder
2000m vrije slag jongens junioren 1 t/m 4
2000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 4
2000m vrije slag heren jeugd en senioren
2000m vrije slag dames jeugd en senioren
2000m prestatietocht 15 jaar en ouder (vanaf 13 jaar met startvergunning)
Prijsuitreiking nabij het clubschip van WV de Helling

aanvang ca. ow-klas
09.15 uur
11.00 uur
12.00
12.00
14.20
14.20
14.40
14.40
15.00
16.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

vsh/j
vsd/j
vsjj
vsjm
vsh/j
vsd/j

Opmerkingen
1. Er zijn geldprijzen bij de 6 kilometer wedstrijd voor zowel de eerste, tweede en derde
aankomende heer als dame.
2. Er wordt gezwommen met eigen wedstrijdbepalingen m.b.t. de veiligheid. Deze zijn in het
programmaboek te vinden. Pilot zwemmen zonder zwemvereniging is niet van toepassing
vanwege de afstand tot 5000 meter.
3. Maximale zwemtijd voor de 6 kilometer wedstrijd is de dubbele tijd van de winnaar.
4. In goed overleg met de Reddingsbrigade hebben we het aantal deelnemers bepaald tot
maximaal 180 deelnemers. En vol=vol.
5. Door vele afmeldingen bij vorig editie hebben we besloten dat er vooraf betaald moet worden.
Na uw inschrijving krijgt u een betaalverzoek, na akkoord betaling ontvangt u bericht van
definitieve deelname en eventuele reserveringsnummer.
6. Indien u heeft ingeschreven maar u kunt niet meer deelnemen meldt u tijdig af i.v.m. eventuele
deelnemers op de reservelijst. Tot 31 mei bekijkt de organisatie de ernst van de afmelding voor
eventuele terugstorting. Vanaf 1 juni is dat niet mogelijk meer.
7. 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 ongeveer 1 minuut.
8. Na aanvang van de briefing (11.00 uur) is geen aanmeldingen voor de 6 kilometerwedstrijd
meer mogelijk!!!!
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9. Aan de prestatietocht kunnen maximaal 200 zwemmers meedoen. Voorinschrijving is altijd
wenselijk en indien je niet hebt aangemeld voor 14:15 uur dan vervalt je plek op de lijst en kan
het mogelijk zijn dat er na die tijd geen plaats meer is bij de prestatietocht. Dus meld je tijdig
aan en als je afziet van deelname meld je dan op tijd af! Ook hier vol=vol
10. Er is voor de 6 km zwemmers mogelijkheid om na de finish terug naar Beusichem te worden
gebracht. Dit dient bij de inschrijving aangegeven te worden. Voor de 2 km zwemmers is er geen
mogelijkheid om terug gebracht te worden.
11. Op de 2 km 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).
12. Elke 6 km 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.

Routebeschrijving vanaf A2 Utrecht - Den Bosch 6km:
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.

A

Vervolgens volg je de borden richting de
veerpont. Parkeren kunt u aan de oevers
van de Lek,

C

B

Routebeschrijving vanaf A2 Utrecht - Den Bosch 2km:
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).p onze website (www.lektocht.nl) is ook een
routeplanner te vinden. Bezoek ook de website voor de locatie van de pendelbussen.
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NED - 52e Headswimming De Bosbaan open water swim (2022)
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
sluiting inschrijving

Zaterdag 16 juli 2022
Bosbaan 4, Amstelveen
Stichting Open Water Zwemmen OEZA
Maandag 11 juli 2022 om 21.00 uur

kosten deelname:
prestatietocht 250m, 500m
Prestatietocht 1000m, 2000m
wedstrijd 1e afstand
volgende wedstrijdafstand
“dagstartvergunning” *4
korting eigen ETW chips
contactpersoon organisatie
wedstrijdsecretariaat
inschrijven
e-mail
website

€ 2,50
€ 10
€ 13 (incl ETW)*3
€5
€ 10*4
-/- € 3
Hans Schoenmakers
06 2315 3918
olowis.noww.nl/
bosbaan@oeza.nl
www.oeza.nl/bosbaan

Programma waaraan iedere deelnemer kan deelnemen:
Prog
7
9
10
11
18

Afstand
500m prestatietocht 9 jaar en ouder
250m prestatietocht 6 jaar en ouder
2000m prestatietocht met wetsuit (incl. handgeklokte tijdwaarneming)
2000m prestatietocht zonder wetsuit (incl. handgeklokte tijdwaarneming)
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder (incl. handgeklokte tijdwaarneming)

Programma “KNZB” wedstrijden (startvergunning verplicht

*4

Start
11:20
11:45
12:00
12:05
13:45

)

Prog Afstand

Start

1

3000m vrije slag junioren 3 en 4, Heren jeugd, Heren senioren

10:00

2

3000m vrije slag junioren 3 en 4, Dames jeugd, Dames senioren

10:05

3

3000m schoolslag junioren 3 en 4, Heren jeugd, Heren senioren

10:10

4

3000m schoolslag junioren 3 en 4, Dames jeugd, Dames senioren

10:15

5

500m vrije slag Jongens minioren 4 t/m 6

11:10

6

500m vrije slag Meisjes minioren 4 t/m 6

11:15

8

250m vrijeslag Jongens/Meisjes minioren 1 t/m 3

11:40

12

1000m vrije slag Heren jeugd, Heren senioren

13:00

13

1000m vrije slag Dames jeugd, Dames senioren

13:05

14

1000m vrije slag Masters Heren 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+

13:10

15

1000m vrije slag Masters Dames 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+

13:15

16

1000m vrijeslag Jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4

13:35

17

1000m vrijeslag meisjes junioren 1 en 2, junioren 3 en 4

13:40

19

1000m schoolslag Heren jeugd, Heren senioren

14:15

20

1000m schoolslag Dames jeugd, Dames senioren

14:20

21

1000m schoolslag Masters Heren 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+

14:30

22

1000m schoolslag Masters Dames 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+

14:35

23

1000m schoolslag Jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4

15:00
29

24

1000m schoolslag Meisjes junioren 1 en 2, junioren 3 en 4

15:05

Toelichting
1. Voor alle deelnemers is er één herinnering per persoon.
2. Betalingen per vereniging via bankrekening NL81RABO 01 69 18 63 85, Stichting OWZ Oeza in
Heemskerk. Prestatietocht deelnemers (zonder vereniging) graag naam deelnemer vermelden.
3. Inclusief huur chips Elektronische Tijdwaarneming (ETW). Als je in OLOWIS je eigen chips
opgeeft, wordt de korting berekent.
4. Iedereen kan deelnemen aan alle wedstrijdnummers. Dit zijn de afstanden waar geen
“Prestatietocht” bij staat. Als je geen KNZB startvergunning hebt (aangesloten bent bij de KNZB
of NTB, zie hieronder), dan zijn de extra kosten €10 voor de “dagstartvergunning” (welke wij
moeten afdragen aan de KNZB). Met deze “dagstartvergunning” mag je deelnemen aan
meerdere wedstrijdnummers op deze dag. Voorbeeld: 3000m vrijeslag kost voor iemand die
geen startvergunning heeft €13 inschrijfkosten, inclusief elektronische tijdwaarneming plus €10
voor de dagstartvergunning, totaal €23.
5. NTB leden met een startlicentie kunnen deelnemen aan KNZB Open Water wedstrijden,
toelichting:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/samenwer
king_met_ned__triathlonbond/
6. Prestatietocht:
a. Deze afstanden zijn voor iedereen toegankelijk, geen startlicentie KNZB of NTB nodig
b. Bij de Prestatietochten 2000 meter werken we met handgeklokte tijdwaarneming (geen
huur ETW chips nodig).
c. Inschrijven voor de prestatietocht kan tot uiterlijk 45 minuten voor de start. S.v.p.
minimaal 60 minuten voor de start aanwezig zijn!
d. Inschrijfgeld deelname prestatietocht bij voorkeur per bank of op de dag zelf per pin
e. Onder 9 jaar met begeleider boven 18 jr
7. Op de programmanummers 1 t/m 4 kan de jury besluiten zwemmers na 75 minuten uit de
wedstrijd te nemen, op programmanummers 10 & 11 na 60 minuten.
8. Uitslagen worden op www.NOWW.nl en op www.OEZA.nl/bosbaan gepubliceerd.
9. Prijsuitreiking waar mogelijk tussentijds. Winnaars behoren de prijs persoonlijk op te halen, om
een leeg erepodium te voorkomen.
10. De wedstrijdnummers 3000 en 1000 meter tellen mee voor de Regio MidWest klassementen.
11. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van diploma A en B.
12. Baanlengte: de 3000m wordt verzwommen in 2 ronden van 1500m; alle overige nummers in 1
ronde van 1000, 500 of 250 meter.
13. De kosten voor deelname aan de 250 en 500 meter prestatietocht zijn slechts €2,50, ter
promotie van de Open Water zwemsport.

Natuurlijk is HEAD Swimming aanwezig met een
verkoopstand!
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Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf de A10/E19 (Ringweg Amsterdam):
Neem afslag s108 (Buitenveldert).
Sla de Amsteveense weg op richting
Amstelveen.
Sla bij de 2e 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 3 km 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 5e stoplicht.

Parkeren
Er is een groot parkeerterrein
aanwezig, in het weekend gratis
parkeren.
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NED - 10e Open water wedstrijd zwemvereniging Het Y
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NED - Heerjansdam ’t Waaltje
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
baanlengte en -vorm
sluiting inschrijving
kosten starts
betaling uitsluitend per bank
uiterlijk 3 dagen voor de
wedstrijd.
(toeslag pinbetaling € 10,00)
Heerjansdam Challenge
contactpersoon organisatie
mobiel
telefoon wedstrijddag
(nood)
e-mail
website

zaterdag 6 augustus 2022
’t Waaltje
Activiteiten Vereniging Heerjansdam &
ZVVS
500m rechte lijn
woensdag 3 augustus 2022 tot
20.00uur
€ 12,50 1e start; € 19,00 meerdere
starts
NL89INGB0653785984 ovv
Heerjansdam Challenge
en naam vereniging
geen contante betaling voor
wedstrijdafstanden
€30,00 (incl € 10,00 Sophia KZH) via
website
Ferdinand Versteeg/Eric Catsburg
06 53828890
06 48168245
06 53828890/078 6772014
06 22346108
owwheerjansdam@gmail.com
https://heerjansdamchallenge.nl

Programma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

a/b
a/d
a/g
a/g
a/b
a/b
a/b
a/b
a/b

a/b
a/b
a/b
a/b
a/b
a/g
a/g

3000m vrije slag heren jeugd en senioren
3000m vrije slag dames jeugd en senioren
1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+, 80+
1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 80+
1000m vrije slag jongens junioren 1-4
1000m vrije slag meisjes junioren 1-4
250m schoolslag jongens en meisjes minioren 1-3
500m schoolslag jongens minioren 4-6
500m schoolslag meisjes minioren 4-5
1000m schoolslag heren jeugd en senioren
1000m schoolslag dames jeugd en senioren
Pauze en prijsuitreiking
1000m HEERJANSDAM Challenge (geen wedstrijdafstand)
1000m vrije slag heren jeugd en senioren
1000m vrije slag dames jeugd en senioren
250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1-3
500m vrije slag jongens minioren 4-6
500m vrije slag meisjes minioren 4-5
1000m schoolslag jongens junioren 1-4
1000m schoolslag meisjes junioren 1-4
1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+, 80+
1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+. 50+, 60+, 70+ 80+
1000m HEERJANSDAM Challenge (geen wedstrijdafstand)

aanvang ca.
10.00 uur
10.10 uur
11.00 uur
11.10 uur
11.25 uur
11.30 uur
11.45 uur
11.50 uur
11.55 uur
12.10 uur
12.15 uur
±12.30 uur
13.00 uur
13.55 uur
14.05 uur
14:30 uur
14:40 uur
14:50 uur
15.00 uur
15.10 uur
15.25 uur
15.35 uur
16.00 uur

ow-klas
vsh/j
vsd/j
M-ssh
M-ssd
vsjj
vsjm

ssh/j
ssd/j

vsh/j
vsdj

ssjj
ssjm
M-vsh
M-vsd

o.v.b. aantal aanmeldingen

500m prestatietocht 9 jaar en ouder (onder begeleiding) (7,50 pinbetaling)
250m prestatietocht 7 jaar en ouder (alleen onder begeleiding) (7,50
pinbetaling)

±17.00 uur
±17.00 uur
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Opmerkingen
1. Gebruik van warme douches bij voetbalvereniging Heerjansdam
2. Bij inschrijving zonder capnummer krijgt u een cap en capnummer van de organisatie
toegewezen

Routebeschrijving 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 voetbalvereniging Heerjansdam.
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Zeeland - Havenwedstrijd Breskens
6 augustus 2022 - geen nadere informatie ontvangen
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BEL- Zwemclub Geel, open water criterium

36

BEL- Meense ZwemKring, open water criterium
België - Swimming Tem
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BEL - Swimming Team Waasland, 49e open water wedstrijd “De Ster”
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BEL - Koninklijke Brugse Zwemkring, 98e Damme Brugge
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BEL- Verenigde Willebroekse Zwemclub, Marathon OWZ
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Afgelast! NED - OZ&PC De Warande, Wilhelminakanaal, Oosterhout
28 augustus 2022 Er is onderhoud aan de walkant waardoor de wedstrijd geen doorgang kan vinden!
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BEL- Verenigde Willebroekse Zwemclub, Lange en Korte afstand OWZ
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BEL - Willebroek (voorwaarden deelname)
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BEL - Kon. ZC de Brugse IJsberenkring, 23e Brugse zwemdoortocht
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NED - 48e Ganzetrek Wilhelminadorp (versie 8 aug.)
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
organisatie
baanlengte/vorm baan
sluiting inschrijving
kosten wedstrijd
kosten prestatietocht
kosten leencap
kosten ETW chips
contactpersoon organisatie
telefoon
e-mailadres organisatie
inschrijvingen
website organisatie

zaterdag 3 september 2022
Kanaal naar Goes, in Wilhelminadorp
Z&PC De Ganze
Kanaal, baan van 1000m
donderdag 27 augustus, 21.00 u.
€ 8,00 (eerste start)
€ 5,00 (volgende starts)
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,50
Huug van Vossen
06-53765925
ganzetrek@zeelandnet.nl
OLOWIS
https://www.ganzetrek.nl/

Programma
Programma
1
a/i 1000m schoolslag jongens junioren 1 & 2 / jongens junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren 1 & 2 / heren Masters

aanvang ca. ow-klas
11.15 uur ssjj +
mssh

2

a/i

1000m schoolslag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / dames
jeugd 1 & 2 / dames senioren 1 & 2 / dames Masters

11.20 uur Ssmj +
mssd

3

a/b

250m vrije slag minioren 1, 2 & 3 gemengd

11.45 uur

4

a/b

500m vrije slag minioren 4, 5 & 6 gemengd

11.50 uur

5

a/d

2000m vrije slag jongens junioren 1 & 2 / jongens junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren open

12.00 uur Vsjj +
vsh/j

6

a/d

2000m vrije slag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / dames
jeugd 1 & 2 / dames senioren open

12.05 uur vsmj +
vsd/j

250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer
18+)
500m prestatietocht 9 jaar en ouder

12.45 uur

7
8

12.45 uur

Prijsuitreikingen programma nrs. 1 t/m 6
9

a/i

1000m vrije slag jongens junioren 1 & 2 / jongens junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren 1 & 2 / heren Masters

13.30 uur vsjj +
mvsh

10

a/i

1000m vrije slag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / dames
jeugd 1 & 2 / dames senioren 1 & 2 / dames Masters

13.35 uur vsmj +
mvsd

11

a/b

250m schoolslag minioren 1, 2 & 3 gemengd

14.00 uur

12

a/b

500m schoolslag minioren 4, 5 & 6 gemengd

14.05 uur

13

a/d

2000m schoolslag jongens junioren 1 & 2 / jongens junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren open

14.15 uur ssjj +
ssh/j

14

a/d

2000m schoolslag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / dames
jeugd 1 & 2 / dames senioren open

14.20 uur ssmj +
ssd/j

1000m prestatietocht 12 jaar en ouder

15.00 uur

15

Aansluitend prijsuitreikingen 9 t/m 14 op het wedstrijdterrein

Opmerkingen
1. In het kader van “meer zwemmers te water” worden onderdelen met elkaar gecombineerd.
Masters onderdelen worden verdeeld in de categorieën van 10 jaar, van 25+ t/m 65+ en ouder.
Als onderdeel van de pilot samen starten wordt er gezamenlijk gestart met jongere
leeftijdsgroepen.
2. De organisatie behoud het recht om na sluiting van inschrijving de organisatie alsnog te
annuleren, als het aantal deelnemers niet voldoende blijkt. Wees dus tijdig met uw inschrijving.
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3. Indien bij inschrijving geen capnummer/kleur wordt doorgegeven, zal een leencap worden
toegewezen.
4. We raden deelnemers aan om minstens 45 minuten voor aanvang van het betreffende onderdeel
aanwezig te zijn.

Routebeschrijvingen
A58 Bergen op Zoom - Vlissingen:
Bij knooppunt De Poel volg de A256 richting Rotterdam. Sla bij de afslag Wilhelminadorp rechtsaf.
In de flauwe bocht naar rechts slaat u linksaf het dorp in. Caps afhalen bij de start, ca. 200m na
de ophaalbrug links.
N255 richting Kamperland-Wissenkerke en vervolgens N256 vanuit Zierikzee
Ga via de Zeelandbrug richting Goes. Neem de eerste afslag links voorbij de Zandkreeksluizen.
Caps afhalen bij de start, ca. 200m na ophaalbrug links.
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NED - 50e Kanaalrace Vlissingen (jubileum-editie, versie 8 aug.)
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
organisatie
baanlengte/vorm baan
sluiting inschrijving
kosten wedstrijd
kosten jubileumactiviteit /
prestatietocht
kosten leencap
kosten ETW chips
contactpersoon organisatie
telefoon
e-mailadres organisatie
inschrijvingen
website organisatie

zondag 4 september 2022
Kanaal door Walcheren, ter hoogte van NS
station Vlissingen-Souburg
Z&PC De Zeeuwse Kust
Baan van 500m
donderdag 27 augustus, 21.00 u.
€ 8,00 (eerste start)
€ 5,00 (volgende starts)
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,50
Patrick van Haaren
06-81471755
kanaalrace@zpc-dzk.nl (Jeroen Dellebeke)
OLOWIS
https://www.facebook.com/KanaalraceVlis
singen/

Programma
aanvang ca. ow-klas
1

a/i

1000m vrije slag junioren jongens 1 & 2 / junioren jongens 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / senioren 1 & 2 / heren Masters*

11.30 uur vsjj +
msvh

2

a/i

1000m vrije slag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / dames
jeugd 1 & 2 / dames senioren 1 & 2 / dames Masters*

11.35 uur vsmj +
msvd

3

a/b

250m schoolslag gemengd minioren 1 t/m 3

12.00 uur

4

a/b

500m schoolslag gemengd minioren 4 t/m 6

12.05 uur

5

a/d

12.30 uur ssj + ssh/j

6

a/d

2000m schoolslag jongens junioren 1 & 2 / jongens junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren open
2000m schoolslag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / dames
jeugd 1 & 2 / dames senioren open
Openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend verkeer + prijsuitreiking pr. 1
t/m 6
1000m schoolslag jongens junioren 1 & 2 / jongens junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren 1 & 2 / heren Masters*

13.30 uur

12.35 uur ssmj +
ssd/j

7

a/i

14.00 uur ssjj +
mssh

8

a/i

1000m schoolslag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / dames
jeugd 1 & 2 / dames senioren 1 & 2 / dames Masters*

14.05 uur ssmj +
mssd

9

a/b

250m vrije slag gemengd minioren 1 t/m 3

14.30 uur

10

a/b

500m vrije slag gemengd minioren 4 t/m 6

14.35 uur

11

a/d

14.45 uur vsh/j

12

a/d

3000m vrije slag jongens junioren 1 & 2 / jongens junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren open
3000m vrije slag meisjes junioren 1 & 2 / meisjes junioren 3 & 4 / heren
jeugd 1 & 2 / heren senioren open
Zodra mogelijk, prijsuitreikingen prog. 7 t/m 12
Jubileumactiviteit met o.a. prestatietochten

16.00 uur

14.50 uur vsd/j

Opmerkingen
1. Over de jubileumactiviteit wordt op een later tijdstip gecommuniceerd; we willen deze 50e editie
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Check onze FB-pagina voor actuele berichten!
www.facebook.com/KanaalraceVlissingen
2. In het kader van “meer zwemmers te water” worden onderdelen met elkaar gecombineerd.
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3. Masters onderdelen worden verdeeld in de categorieën van 10 jaar, van 25+ t/m 65+ en ouder.
Als onderdeel van de pilot samen starten wordt er gezamenlijk gestart met jongere
leeftijdsgroepen.
4. De organisatie behoud het recht om na sluiting van inschrijving de organisatie alsnog te
annuleren, als het aantal deelnemers niet voldoende blijkt. Wees dus tijdig met uw inschrijving.
5. Indien bij inschrijving geen capnummer/kleur wordt doorgegeven, zal een leencap worden
toegewezen.
6. We raden deelnemers aan om minstens 45 minuten voor aanvang van het betreffende onderdeel
aanwezig te zijn.

Routebeschrijving vanaf de A58 Bergen op Zoom -> Vlissingen
Einde van de snelweg bij de verkeerslichten rechtsaf naar Oost Souburg.
Op de volgende splitsing links aanhouden, dit is de Bermweg.
Deze weg vervolgen tot bij de kruising met de Kanaalstraat. De wedstrijdlocatie bevind zich over het
spoor aan de linkerzijde.
Parkeren kan bij de P&R bij het station Vlissingen-Souburg.
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NED - ONK Open Water Zwemmen 2022 &
9e Biesbosch Open Water Race, Sleeuwijk
wedstrijddatum
navigeeradres
organisatie
baanlengte/vorm baan
sluiting inschrijving
kosten ONK
kosten ONK teamevent
kosten BOWR
kosten prestatietocht 250 en
500m
kosten 1000m/2000m/5000m
voor ALShetjeraakt
kosten cap van organisatie
kosten huur ETW-chip
betaling per bank

Vrijdag 9 en Zaterdag 10 september
2022
Kooikamp 10, 4254 LJ SLEEUWIJK
De Biesboschzwemmers & KNZB
500 meter in rechte lijn
zondag 4 september 2022 om 20.00
uur
€ 20,00 per start
€ 30,00 per team
€ 7,50 per start
€ 5,00
Minimaal € 15,00

€ 3,00 + € 2,00 borg
€ 3,50
startgeld overmaken uiterlijk op
donderdag 8 september 2022 op het
rekeningnummer NL70RABO
0302801561 t.n.v. BOWR o.v.v. naam
vereniging + aantal deelnemers +
aantal starts + aantal leencaps +
aantal ETW-chips
betaling contant wedstrijddag
NIET MOGELIJK
contactpersoon organisatie voor Dennis Klop
informatie en inschrijving
p/a Singel 25
4255HC NIEUWENDIJK
telefoon (algemene informatie) +316 1989 3026
e-mailadres organisatie
info@bowr.nl
inschrijvingen
www.bowr.nl (prestatietocht) of

http://www.olowis.translan.nl/
website organisatie
telefoon op de wedstrijddag

(wedstrijd)

www.bowr.nl/

+316 1989 3026

Programma
Vrijdag 9 september 2022

aanvang ow-klas

Juryvergadering

15:30 uur

1

ONK 10.000m vrije slag heren jeugd en heren senioren

16:30 uur vsh/j

2

ONK 10.000m vrije slag dames jeugd en dames senioren

16:35 uur vsd/j

3

ONK 3000m schoolslag heren jeugd & heren senioren

16:40 uur ssh/j

4

ONK 3000m schoolslag dames jeugd en dames senioren

16:45 uur ssd/j

5

ONK 2500m vrije slag jongens junioren 1 & 2 en junioren 3 & 4

17:50 uur vsjj

6

ONK 2500m vrije slag meisjes junioren 1 & 2 en junioren 3 & 4

17:55 uur vsmj

7

ONK 3000m vrije slag heren Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar)

18:40 uur Mvsh

8

ONK 3000m vrije slag dames Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar)

18:45 uur Mvsd

Prijsuitreiking avondprogramma

20:00 uur
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9

Zaterdag 10 september 2022

aanvang

Juryvergadering

08:00 uur

ONK 5000m vrije slag heren jeugd en heren senioren

09:00 uur vsh/j

10 ONK 5000m vrije slag dames jeugd en heren senioren

09:05 uur vsd/j

11 ONK 1500m schoolslag jongens junioren 1 & 2 en junioren 3 & 4

09:10 uur ssjj

12 ONK 1500m schoolslag meisjes junioren 1 & 2 en junioren 3 & 4

09:15 uur ssmj

13 ONK 2000m schoolslag heren Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar)

10:00 uur sssh

14 ONK 2000m schoolslag dames Masters (v.a. 2002 en ouder; per 10 jaar)

10:05 uur Mssd

Prijsuitreiking ochtendprogramma
15 a/d

500m schoolslag jongens junioren 1 & 2, en junioren 3 & 4 en meisjes
junioren 1 & 2 en meisjes junioren 3 & 4

11:00 uur

1000m vrije slag jongens junioren 1 & 2, junioren 3 & 4, heren jeugd,
heren senioren

11:05 uur

1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+
en MijnZwemCoach

11:10 uur

18 a/b

1000m vrije slag meisjes junioren 1 & 2, meisjes junioren 3 & 4, dames
jeugd, dames senioren

11:15 uur vsd/j

19 a/g

1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+
en MijnZwemCoach

11:20 uur

20 a/b

250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1 t/m 3

11:30 uur

21 a/b

500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 en meisjes minioren 4 & 5

11:35 uur

22 a/d

1000m schoolslag jongens junioren 1 & 2, jongens junioren 3 & 4, heren
jeugd en heren senioren

12:00 uur

23 a/g

1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+

12:05 uur Mssh

24 a/d

1000m schoolslag meisjes junioren 1 & 2, meisjes junioren 3 & 4, dames
jeugd en dames senioren

12:10 uur ssd/j

25 a/g

1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ en 80+

12:15 uur Mssd

16 a/b
17 a/g

26 ONK 4x500m vrije slag mixed estafette (2 dames en 2 heren) vanaf junioren 1

ssjj + ssmj
vsjj + vsh/j
Mvsh
vsmj +
Mvsd

ssjj + ssh/j

ssmj +

12:45 uur Team

Prijsuitreiking middagprogramma
Prestatietochten

aanvang

27

5000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar)

13:45 uur

28

2000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar)

13:50 uur

29

1000m prestatietocht voor Stichting ALShetjeraakt (> 12 jaar)

13:55 uur

30

500m prestatietocht (9 jaar <> 12 jaar)

14:00 uur

31

250m prestatietocht (6 jaar <> 9 jaar) (6 & 7 jaar onder begeleiding van
zwemmer 18+)

14:05 uur

Opmerkingen
1. Startgelden dienen ook betaald te worden indien de zwemmer/het team afmeldt na het sluiten
van de inschrijving ongeacht de reden.
2. Inschrijvingen wedstrijdnummers ALLEEN via OLOWIS.
3. De 1000, 2000 en 5000 meter prestatietocht staat in het teken van Stichting ALShetjeraakt.
Deze stichting zet zich in voor mensen met ALS. Helaas heeft onze vereniging een lid verloren
die getroffen is door ALS. De volledige opbrengst gaat naar deze stichting. Deelname aan deze
tocht is minimaal 15 euro. We stimuleren iedere zwemmer om zo veel mogelijk geld op te halen
voor dit goede doel.

51

4. Deelnemers aan de 5000m vrije slag (nr. 7 en 8) kunnen 45 minuten na de deelnemer die als
eerste finisht uit het water worden gehaald, voor de 10.000m vrije slag (nr. 1 en 2) is dit 60
minuten.
5. De eerste drie bij de jeugd en senioren dames en heren ontvangen een prijs ongeacht de
achterstand op de winnaar. Voor een Nederlandse prijzen geldt dat bij de 5km binnen 15
minuten na de winnaar gefinisht moet zijn en bij de 10km binnen een half uur.
6. Bij prestatietochten is er GEEN elektronische tijdwaarneming (ETW) en is een wetsuit
toegestaan.
7. De startgelden dienen van tevoren overgemaakt te worden op rekeningnummer NL70RABO
0302801561. Het totale bedrag moet dan uiterlijk ontvangen zijn op donderdag 8 september
2022 o.v.v. [startgeld ”naam vereniging” t.n.v. BOWR].
8. ETW-chip: eenmalig € 3,50. De ETW-chips moeten per vereniging betaald worden. De kosten
voor het niet inleveren, beschadigd inleveren of zoekraken van de geleende ETW-chips worden
ALTIJD aan de vereniging die heeft ingeschreven doorberekend. Bij inleveren per vereniging
ontvangt u een bevestiging van terugontvangen (en ontbrekende) chips.
9. Door aanwezig te zijn of deel te nemen aan de wedstrijd kunt u op de foto komen. Deze foto’s
worden alleen gebruikt voor verslaglegging van het evenement. Mocht u hier bezwaar tegen
hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie.
10. De organisatie kan besluiten zwemmers uit het water te halen als de veiligheid in het geding
komt. Dit geldt niet alleen bij onweer, maar ook bij invallende duisternis.

Bereikbaarheid/Routebeschrijving 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 Dekkerweg. Sla linksaf
naar de Tol. Ga bij de stoplichten rechtdoor
naar Rijksstraatweg. Ga verder op de
Rijksstraatweg. Zie verder bij “vervolg” voor
beide beschrijvingen’

Bereikbaarheid/
Routebeschrijving vanuit het Zuiden
via de A27
Neem afslag 23 Werkendam richting
Sleeuwijk. 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.
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NED - 52e IJsselmeerzwemmarathon & NK Marathonzwemmen
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
baanlengte en –vorm
sluiting inschrijving
kosten per wedstrijdstart
inschrijvingen
contactpersoon organisatie
telefoon organisatie
e-mail organisatie
website

zondag 11 september 2022
IJsselmeer, van Stavoren tot
Medemblik
Organisatiecomité IJsselmeer
zwemmarathon, Zwem- en
Polovereniging DES Den Haag, KNZB
ongemarkeerd, circa 22km lengte
Maandag 29 augustus om 12.00 uur
€ 100,00
www.ijsselmeerzwemmarathon.nl
Gerda Holla
Oostwouder Dorpsstraat 23
1678 HD Oostwoud
+316 48493152
info@ijsselmeerzwemmarathon.nl
www.ijsselmeerzwemmarathon.nl

Programma
Briefing voor de deelnemers: zondag 11 september, vóór aanvang
wedstrijd, 8:30 in Stavoren
1.
2.

22km vrije slag heren senioren open (NK Marathonzwemmen)
22km vrije slag dames senioren open (NK Marathonzwemmen)
Finish bij de visafslag in de Oosterhaven te Medemblik

aanvang ca ow-klas
8:30 uur
10.00 uur Geen
10.00 uur Geen
vanaf 14.15 uur

Opmerkingen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geldprijzen door de organisatie:

€ 1000,- voor de eerst aankomende m/v
€ 500,- voor de tweede m/v
€ 250,- voor de derde m/v
€ 250,- verbreken all-in record m/v
Er is een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk.
De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
Inschrijvingen dienen te geschieden via www.ijsselmeerzwemmarathon.nl. Alleen complete inschrijvingen
dus inclusief biografie/motivatie/foto en gezwommen tijden worden geaccepteerd.
Er wordt gezwommen met eigen wedstrijdbepalingen betreffende de veiligheid.
De uitsluittijd voor de zwemmarathon is 1 uur en 15 minuten na de winnaar (FINA reglement).
De kwalificatie voor de IJsselmeer Zwemmarathon en het NK Marathonzwemmen kan na inschrijving nog
plaatsvinden.
Voor de zwemmarathon moeten heren minimaal een 10 km in 2 uur en 30 minuten in open water (2 uur 25
minuten in een zwembad) aantoonbaar gezwommen hebben in het lopende of voorafgaande seizoen aan de
zwemmarathon. Voor dames geldt: 2 uur 35 in openwater of 2 uur 30 in een zwembad. Of een
vergelijkbare prestatie over een afstand 1anger dan 10 kilometer.
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Bereikbaarheid/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).
Sla rechtsaf de Koningshof in,
parkeer hier of rechts op het
Gedempte Achterom uw auto.
Sla na 120m schuin links de
Schoutensteeg in.
Sla na 50m linksaf de
Oosterhaven in.
U bent gearriveerd (Café
Brakeboer).

Parkeren
Parkeren in de straten achter de haven gaat meestal prima (Koningshof, Gedempt Achterom, etc).
U kunt het beste het laatste stukje te voet komen.
Parkeren aan de zijde van de haven van de Oosterhaven en op de staat van de Oosterhaven kan op de dag van
de wedstrijd verboden zijn.

Oproep
Bent u in het bezit van een schip en vindt u het leuk om ook eens een zwemmer over het IJsselmeer te
begeleiden? Neem dan contact op met Kees Bobeldijk, tel 06 58983668

De start ter hoogte van de visafslag in
Stavoren

De finish voor de visafslag in
Medemblik
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NED - 3e MZ&PC Grindmeren open water event
2022-07-27 - Hallo Allemaal,
Helaas hebben wij ook slecht nieuws voor de wedstrijd op 11 september in Maastricht.
Wij hebben met de beoogde zwemlocatie (en een backup locatie) meerdere gesprekken gehad, en
zijn er helaas niet uitgekomen door nieuwe regels ter plekke (nieuwe eigenaar) en de sterk
verhoogde kosten van de locatie.
Afgelopen dagen hebben we binnen onze commissie veelvuldig hiernaar gekeken, en zijn tot de
conclusie gekomen dat het onmogelijk is om voor dit jaar alsnog een editie ge-organiseerd te
krijgen.
Voor volgend jaar gaan wij opnieuw kijken of we een locatie geregeld kunnen krijgen, en hopelijk
kunnen we volgend jaar weer een mooie plek op de open-water kalender vullen.
Met sportieve groet,
Karsten Meijers
Voorzitter Jeugdcommissie / TC / Open Water MZ&PC

Bij de eerdere inzending van de advertentie:
Namens MZ&PC Maastricht stuur ik hierbij het programma voor onze wedstrijd op 11 september.
Meer informatie staat ook op de bijbehorende website: https://owe.mzpc.nl/
Hieronder wellicht nog een duidelijker overzicht van ons programma.
Voor de locatie zijn we binnen de commissie nog bezig met 2 zwemlocaties, zodra dit bekend is zal
ik jullie hierover informeren.

Programma OWE 2022 (Concept)
# Groep Afstand Slag

Geslacht

L1

Leeftijdscategorieen
L2
L3
L4
L5

1 1

3000

Vrije Slag

Heren

12-17

18 e.o.

2 1

3000

Vrije Slag

Dames

11-15

16 e.o.

3 2

1000

Vrije Slag

Heren

11-13

14-15

4 2

1000

Vrije Slag

Dames

11

12-13

5 3

1000

Schoolslag

19-28

29-38

6 4

500

Vrije Slag

Gemengd
(masters)
Heren

7 4

500

Vrije Slag

Dames

9-10

8 4

250

Vrije Slag

Gemengd

5-8

9 5

2000

Schoolslag

Heren

12-17

18 e.o.

10 5

2000

Schoolslag

Dames

11-15

16 e.o.

11 6

1000

Schoolslag

Heren

11-13

14-15

12 6

1000

Schoolslag

Dames

11

12-13

13 7

1000

Vrije Slag

19-28

29-38

14 7

1000

Vrije Slag

Gemengd
(masters)
Heren

12-17

18 e.o.

15 7

1000

Vrije Slag

Dames

11-15

16 e.o.

L6

39-48

49-58

59-68 69
e.o.

39-48

49-58

59-68 69
e.o.

9-11
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BEL - Gold Swimming Team, GOLD open water criterium
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BEL - Gold Swimming Team, GOLD BK open water
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Bijlage: versies, aanpassingen en correcties
versie
1.00
1.01
1.02

datum
2022-05-12
2022-05-17
2022-05-17

pagina2
alle
diverse
diverse

1.03

2022-05-21

vele
4
vele

1.04
1.05

2022-05-24
2022-06-01

8&9
div

1.06

2022-06-11

1.07
1.08
1.09
1.10

2022-07-07
2022-07-13
2022-07-20
2022-07-22

26
5&6
45
33 &34
vele

1.11
1.12
1.13

2022-07-26
2022-08-03
2022-08-06

53 & 54
55
46 & 48

1.14

2022-08-08

46 & 48

1.15
1.16
1.17

2022-08-14
2022-08-23
2022-08-29

51
52
50, 51, 52

1.18

2022-09-01

46 t/m 52

1.19

2022-09-05

50 & 51
vele
vele

2

verandering
publicatie van deze beperkte en onvolledige versie van de kalender.
advertenties Vlissingen, Bosbaan en Anna Paulowna ingevoegd
advertenties Sleeuwijk, Bosbaan en Anna Paulowna ontvangen en
ingevoegd
advertenties België ingevoegd uit open water brochure en lege
pagina’s voor nog ontbrekende advertenties.
hyperlink naar olowis gecorrigeerd
lay-out consistentie verbeterd voor wat betreft de in word
aangeleverde advertenties
advertentie Leiden ingevoegd
Advertenties Sluis en Braakmankreek (Stichting Open Water Zwemmen
Zeeuwsch Vlaanderen) ingevoegd.
Correctie indicatie ‘land’
Update algemene kalender
advertentie Ganzetrek ingevoegd
correcties advertenties Ganzetrek en Vlissingen
invoegen advertentie Heerjansdam
lay-out correctie omdat Belgische advertenties over vele pagina’s
liepen
advertentie IJsselmeerzwemmarathon / NK Marathon ingevoegd
afgelasting Maastricht
uiterste datum van inschrijving Wilhelminadorp en Vlissingen van 18
naar 27 augustus 2022
programma’s Wilhelminadorp en Vlissingen aangevuld met
klassementen
aanvulling op programma NK in Sleeuwijk (estafette)
aanvulling in de opmerkingen bij Sleeuwijk.
correcties op inschrijfgeld Sleeuwijk en wat tekstuele aanpassingen in
de tenaamstelling zwemnummers
standaardisering tenaamstelling leeftijdsgroepen voor laatste
Nederlandse wedstrijden
vervroeging aanvangstijden van enkele starts vanwege mogelijke
vroege duisternis (als gevolg van weeromstandigheden)
logo sponsor TAUW ingevoegd op plaatsen waar dit ontbrak
consequent maken lay-out in de koppen boven delen van de
advertenties waar mogelijk

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. Het is
ondoenlijk om deze tabel voortdurend bij te werken.
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