
 
Open Water Zwemmen hoort bij Zeeland! 

 

Zeelandbeker in 2019, Open Water Sprint, ONK. 
De wedstrijdorganisaties zijn er weer klaar voor: eind juni start het open waterseizoen in Zeeland met de 
wedstrijden in de Braakman en in Sluis. Daarna volgt traditiegetrouw begin augustus de Havenwedstrijd in 
Breskens. Het 1e weekend van september zijn De Ganzetrek in Wilhelminadorp en De Kanaalrace in 
Vlissingen het toneel voor de afsluiting van de Zeelandbeker. In Zeeland verzorgen vier ervaren organisaties 
vijf zwemwedstrijden op vertrouwde en mooie locaties. In Hoek, Sluis, Breskens, Wilhelminadorp en 
Vlissingen kunnen jong en oud schoolslag en vrijeslag nummers zwemmen. In Sluis en Vlissingen staat ook 
een 5 km vrije slag op het programma. De eerste Zeeuwse wedstrijd in Hoek heeft ook dit jaar het Zeeuws 
Kampioenschap Open Water Sprint; 500 meter sprinten in schoolslag of vrije slag voor iedereen.  
 
Open Water Zwemklassieker 
In diverse sporten is het een eer om een klassieker te winnen. Wielrennen en voetbal kennen een behoorlijk 
aantal mooie wedstrijden die “klassieker” genoemd worden. Klassiekers kennen een lange en rijke historie 
met prachtige beelden en heroïsche prestaties. In Zeeland zijn maar liefst 4 zwemwedstrijden die 
deel uit maken van een uniek gezelschap van Open Water Wedstrijden die een historie kennen 
van 40 jaar of langer. Breskens is met maar liefst 80 edities een van de oudste zwemwedstrijden 
van Nederland. Vlissingen, Sluis en Wilhelminadorp hebben ook meer dan 40 edities achter de rug. 
Sinds 2016 mogen deze wedstrijden de titel Open Water Zwemklassieker gebruiken.   
 
Elektronische Tijd Waarneming (ETW) 
De KNZB Regio Zuid steunt de open water organisaties door een bijdrage te leveren voor het 
inhuren van  ETW. In Zeeland worden daardoor alle wedstrijden in 2019 gezwommen met ETW, 
ook in Brabant worden bijna alle KNZB open water wedstrijden met ETW gezwommen.  
 

Doe mee! 
Er zijn in totaal vijf wedstrijden die meetellen voor het klassement van de Zeelandbekers. De wedstrijddata 
vind je op de volgende bladzijde. Doe mee en beleef het ultieme zomergevoel: lekker zwemmen in open 
water! Het Zeelandbekerklassement wordt in 2019 gesponsord door Viswinkel Mangnus/Plus Mangnus 
Kapellenbrug. De Zeelandbekers worden uitgereikt na afloop van de wedstrijd in Vlissingen.  
 

Meer informatie nodig? 

• Klassementsbepalingen: zie de website van KNZB Regio Zuid (knzbzuid.nl) 

• Volledige wedstrijdinformatie: zie noww.nl  

• https://www.facebook.com/openwaterzwemmenzeeland/?fref=ts  
 

Tot ziens aan de waterkant of in het open water! 

                                           Doe mee aan de Zeelandbeker 2019!      
                                                                                           

 

         

 

                                                                               

https://www.facebook.com/openwaterzwemmenzeeland/?fref=ts
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47e Zwemwedstrijden Sluis 
Zondag 30 juni 2019 

Stichting Open Water Zwemmen 
Zeeuwsch-Vlaanderen 

Kanaal van Sluis naar Brugge, Sluis 
https://stichtingowzzvl.jimdo.com/ 
 

De 47e Ganzetrek 

Zaterdag 7 september 2019 
Z&PC De Ganze 

Kanaal naar Goes, 
Wilhelminadorp 

https://www.ganzetrek.nl/ 

 

80e Havenwedstrijd 

Zaterdag 3 augustus 2019 
ZV Scheldestroom  

Haven, Breskens 
https://www.scheldestroom.com/ 

 

Zeelandbeker 2019 

48e Kanaalrace 

Zondag 8 september 2019 
Z&PC De Zeeuwse Kust 

Kanaal door Walcheren, 
Vlissingen 

http://zpc-dzk.nl/ 

 

34e Braakmankreekrace 
Zaterdag 29 juni 2019 

Stichting Open Water Zwemmen 
Zeeuwsch-Vlaanderen 

Marina Beach Braakmankreek, 

Hoek 
https://stichtingowzzvl.jimdo.com/ 
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