INFORMATIE OPEN WATER WEDSTRIJDEN 2016
Vanaf half juni tot half september worden op diverse plaatsen in Nederland de Open Water
Wedstrijden gezwommen.
Wedstrijden
In 2016 worden in Zeeland 5 wedstrijden gezwommen:
- 2 juli
De Marina Beach Braakmankreekrace
- 3 juli
Lange Afstandswedstrijd
- 6 augustus Havenwedstrijd
- 3 september De Ganzetrek + ONK
- 4 september Kanaalrace + ONK

Hoek (de ‘oude’ Braakmanrace)
Sluis
Breskens
Wilhelminadorp
Vlissingen

Het klassement van de Zeelandbeker bestaat uit bovenstaande 5 wedstrijden. Voorwaarden
om aan de Zeelandbeker deel te nemen, zijn nog niet definitief vastgesteld en worden later
bekend gemaakt.
Via de link http://noww.nl/openwaterboek en open water boek 2016 – advertenties vind je
alle wedstrijden die dit jaar gehouden worden.
Wil je inschrijven voor de Zeeuwse wedstrijden, of voor een landelijke wedstrijd, mail dan
naar Jeanine Faes, jfaes@zeelandnet.nl.
Geef daarbij duidelijk aan voor wie je inschrijft, voor welke wedstrijd je inschrijft en de te
zwemmen programmanummers.
Houdt hierbij rekening dat je minimaal 5 dagen vóór de uiterste inschrijfdatum die in de
advertentie vermeld staat, je inschrijving bij Jeanine binnen moet zijn. In de vakantieperiode
van 29 juli tot en met 14 augustus is Jeanine niet dagelijks beschikbaar.
Voor de Zeeuwse wedstrijden geldt dan ook:
- Hoek: inschrijven uiterlijk 22 juni
- Sluis: inschrijven uiterlijk 22 juni
- Breskens: inschrijven uiterlijk 26 juli
- Wilhelminadorp: inschrijven uiterlijk 24 augustus (niet ONK-programma’s) en uiterlijk 3
augustus (ONK-programma’s)
- Vlissingen: inschrijven uiterlijk 25 augustus (niet ONK-programma’s) en uiterlijk 3 augustus
(ONK-programma’s)

Caps
Als je mee wilt deelnemen aan een open water wedstrijd, heb je een eigen vaste
(siliconen)cap nodig. De caps van 2015 zijn nog geldig.
LET OP:
Als je in een andere leeftijdsgroep valt, of je zwemt voor de 1e keer mee, of je cap is kapot,
dan dien je z.s.m een nieuwe cap aan te vragen bij Jeanine Faes, jfaes@zeelandnet.nl.
Geef hierbij de leeftijdsgroep door (bij de dames en heren senioren en jeugd ook of je een
cap wil voor de schoolslag of de vrije slag). Hou rekening met ongeveer 14 dagen levertijd.
In principe wordt de cap naar je huisadres gestuurd. Kosten cap excl. Verzendkosten
± € 10,00.

Chips elektronische tijdwaarneming
Er is de mogelijkheid om chips voor de elektronische tijdwaarneming zelf aan te schaffen. De
kosten voor een set chips zijn ± € 50,00 excl. verzendkosten. De chips zijn meerdere jaren te
gebruiken.
Indien u geen eigen chips heeft, zijn er ook huurchips. De organisaties kunnen de
huurkosten doorberekenen aan de zwemmer/vereniging. Verwachte kosten € 3 á € 4 per
wedstrijd.
Alle kosten worden met het depot startgeld verrekend. Zorg dat er voldoende saldo op het
depot startgeld staat.

Leeftijdsgroepen en afstanden 2016
Bij het inschrijven voor de open water wedstrijden moet je wel rekening houden met enkele
bepalingen, zoals de leeftijdscategorie, het maximaal te zwemmen afstand per dag en het
maximaal aantal starts per dag.
Deze bepalingen zijn in onderstaande tabel weergegeven:
Geb.
jaar
2010 2
2009
2008
2007
2006
2005
2005
2004
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995 e.e.
1995 e.e.

Meisjes

Jongens

Minioren 1
Minioren 1
Minioren 2
Minioren 3
Minioren 4

Minioren 1
Minioren 1
Minioren 2
Minioren 3
Minioren 4
Minioren 5

Minioren 5
Minioren 6
Junioren 1
Junioren 2
Junioren 3
Jeugd 1
Jeugd 2
Senioren D1
Senioren D2
Senioren D open
Senioren D open
Senioren D open
Masters dames

Junioren 1
Junioren 2
Junioren 3
Junioren 4
Jeugd 1
Jeugd 2
Senioren H1
Senioren H2
Senioren H open
Masters heren

Max. afstand per
dag in meters
250
250
250
250
500
500
1000
1500
2500
3000
3000
10000
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt

Max. starts
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Geen max
Geen max
Geen max
Geen max
Geen max
Geen max
Geen max

Prestatie
tocht 1
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Opmerking:
1. Mag naast een wedstrijdnummer ook een of meer prestatietochten doen.
2. Minioren geboren in 2010 mogen starten vanaf hun 6e verjaardag.
3. Bij de jongens is deelname bij de senioren mogelijk vanaf de leeftijdsgroep minioren 6.
4. Bij de meisjes is deelname bij de senioren mogelijk vanaf de leeftijdsgroep junioren 1.
5. Voor Masters die zwemmen als senioren geldt geen beperking in afstand en aantal starts.

