Anna Paulowna
Zaterdag 6 juli 2019

MEER INFO: OPENWATERZWEMMEN.OUDEVEER.NL

42e Open Water Wedstrijd Anna Paulowna
Op zaterdag 6 juli 2019 vindt voor de
42e keer de Open Water Wedstrijd
plaats in de jachthaven Oude Veer te
Anna Paulowna.

Wedstrijdinformatie
Wedstrijddatum		
Wedstrijdlocatie		
Baanlengte en -vorm
			

Zaterdag 6 juli 2019
Jachthaven Oude Veer, Anna Paulowna
Meerhoekig maximaal 1000m
Marathon-afstanden: Anna Paulowna - Oudesluis

Het programma kent een grote
diversiteit aan afstanden voor alle
leeftijdscategoriën.

Inschrijving

Als klap op de vuurpijl zijn er dit jaar
twee unieke afstanden: een 7,5 en 15
KM marathon afstand met wetsuit en
daarnaast ntb afstanden van 2 en 5
KM met wetsuit.

Kosten		 1e afstand *			

Doet u ook weer mee?

KNZB/recreanten
Marathon afstanden
Sluiting inschrijving

OLOWIS of openwaterzwemmen@oudeveer.nl
marathonzwemmen@oudeveer.nl
maandag 1 juli 2019 om 23:59

EUR 10,00
			
2 of meer afstanden *		
EUR 15,00
			Prestatietocht *			EUR 7,50
			15KM marathon afstand **		
EUR 25,00
			
7,5KM marathon afstand **
EUR 20,00
Betaling 		
Per vereniging of inschrijving (enkel marathon afstand) op
			
onderstaand IBAN vóór 5 juli 2019 of pin op locatie. ***
IBAN			
NL34RABO0362558477 (t.n.v. CW Koomen Oude Veer), o.v.v.
			
naam vereniging + aantal deelnemers + aantal starts

* In de prijs is EUR 3,00 inbegrepen voor huur van de ETW-chip. Dit hoeft u niet te betalen indien
u een eigen ETW-chip heeft. De kosten voor het niet inleveren, beschadigd inleveren of zoekraken
van de geleende ETW-chips of leencaps worden ALTIJD aan de vereniging die heeft ingeschreven

Contactpersoon organisatie
Annet Huiberts
M: 06 5166 8640
E: openwaterzwemmen@oudeveer.nl

doorberekend.
** Voorwaarden marathon afstand: je moet om 15:00 terug zijn in de jachthaven, je bent een
aantoonbaar goede zwemmer en je hebt minimaal een keer 10 kilometer gezwommen als je mee wilt
doen aan de 15 kilometer afstand. Voor de deelnemers is een herinnering beschikbaar.
*** Voor contante betaling op de locatie wordt EUR 1,00 per persoon extra in rekening gebracht.
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7500m vrije slag heren en dames***						
9:30
15000m vrije slag heren en dames***						
9:35
1000m vrije slag heren Masters							10:00
M-vsh
1000m vrije slag dames Masters							10:05
M-vsd
1000m vrije slag jongens Junioren 1, 2, 3 en 4 *					
10:15
vsjj
1000m vrije slag meisjes Junioren 1, 2 en 3*						
10:20
vsjm
250m vrije slag jongens/meisjes Minioren 1, 2 en 3					
10:45
Molentocht 250m vrije slag 6 jaar e.o, 6- en 7-jarigen begeleiding 18+			
10:50
500m vrije slag jongens Minioren 4, 5 en 6						
11:00
500m vrije slag meisjes Minioren 4, 5 en Junioren 1					
11:05
Molentocht 500m vrije slag 9 jaar en ouder						
11:10
2000m vrije slag NTB en recreanten (wetsuit toegestaan)****				
11:30
Molentocht 1000m vrije slag 12 jaar en ouder					
11:35		
1000m schoolslag heren Masters							12:10
M-ssh		
1000m schoolslag dames Masters							12:15
M-ssd
3000m vrije slag heren Jeugd en Senioren*						
12:25
vsh/j
3000m vrije slag dames Jeugd en Senioren*					
12:30
vsd/j
1000m schoolslag heren Jeugd en Senioren						
13:00
1000m schoolslag dames Jeugd en Senioren						
13:05
1000m schoolslag jongens Junioren 1, 2, 3 en 4					
13:10
ssjj
1000m schoolslag meisjes Junioren 1, 2 en 3						
13:15
ssmj
5000m vrije slag NTB en recreanten (wetsuit toegestaan)****				
13:30		
1000m vrije slag heren Jeugd en Senioren						
14:15
vsh/j
1000m vrije slag dames Jeugd en Senioren						
14:20
vsd/j
3000m schoolslag jongens Jeugd en Senioren*					
14:45
ssh/j
3000m schoolslag dames Jeugd en Senioren*					
14:50
ssd/j

Telt mee voor de O.W.Z. Midwest bekers.
Telt mee voor de O.W.Z. Midwest Maarten van der Weijden aanmoedigingsprijs.
Voor deze afstand geldt een maximale tijdsduur van 5 uur.
Bij deze afstanden starten dames en heren gelijktijdig met caps van de organisatie, wetsuits zijn hier toegestaan.

MEER INFORMATIE

SPONSORING

1.

Om het evenement mogelijk te maken zijn sponsoren nodig.

2.

3.
4.
5.
6.

Zie onze website voor een afbeelding van de
wedstrijdbaan.
Prijsuitreikingen vinden plaats tussen de
programmanummers door. Tijden worden op
het terrein bekendgemaakt. De prijzen dienen
persoonlijk opgehaald te worden, anders
vervallen deze aan de organisatie.
Alle wedstrijdprogrammanummers betreffen
gesloten leeftijdsklassen.
Honden zijn op het terrein niet toegestaan.
Parkeren op aanwijzing van verkeersregelaar.
Toegang tot het wedstrijdterrein is GRATIS.
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Het bedrijfsleven kan het Open Water Zwemmen ondersteunen middels de
levering van diensten in producten in ruil voor exposure:
•
Logovermelding op de website
•
Logovermelding op spanframe

Interesse? U kunt contact opnemen met onze sponsorcommissie:
Steef Huiberts E: steef.huiberts@oudeveer.nl
Donja Wagenaar E: donja.wagenaar@oudeveer.nl

M: 06 23464001
M: 06 20412798
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