
 

 

                                                                                                                                
Limiet wedstrijd langebaan  

8 banen bad elektronische tijdwaarneming 
16 februari 2020 

Pr.  omschrijving   D/H  Categorie  
1 400m vrije slag  dames  senioren open  
2 400m vrije slag  heren  senioren open  
3 100m schoolslag  dames  senioren open 
4 100m vrije slag  heren  senioren open 
5 50m rugslag   dames  senioren open 
6 50m vrije slag   heren  senioren open 
7 200m vrije slag   dames  senioren open 
8 200m schoolslag  heren  senioren open 
9 100m vlinderslag  dames  senioren open 
10 100m rugslag   heren  senioren open 
11 50m schoolslag  dames  senioren open 
12 50m vlinderslag  heren  senioren open 
13 200m wisselslag  dames  senioren open 
14 400m wisselslag  heren  senioren open 
15 400m wisselslag  dames  senioren open 
16 200m rugslag   heren  senioren open 
17 100m rugslag   dames  senioren open 
18 100m schoolslag  heren  senioren open 
19 50m   vrije slag  dames  senioren open 
20 50m   rugslag   heren  senioren open 
21 200m schoolslag  dames  senioren open 
22 200m vrije slag  heren  senioren open 
23 100m vrije slag  dames  senioren open 
24 100m vlinderslag  heren  senioren open 
25 50m   vlinderslag  dames  senioren open 
26 50m   schoolslag  heren  senioren open 
27 200m rugslag   dames  senioren open 
28 200m wisselslag  heren  senioren open 
29 800m vrije slag  dames  senioren open max 1 serie 
30 1500m vrije slag  heren  senioren open max 1 serie 
31 1500m vrije slag  dames  senioren open max 1 serie 

 
Zwembad : Recreatieoord De Warande 
Adres  : Wilhelminakanaal Zuid 66 4903 RA Oosterhout 
Inzwemmen : 13.45 uur 
Aanvang : 14.15 uur 
Inschrijvingen: inschrijvingen-wed@warande.com  tav Dianne Aanraad 
Officials  : officials-wed@warande.com              tav Linda Brilleman 
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Aanmelding 
Voor de aanmelding kan gebruik gemaakt worden van het bijgevoegde LENEX bestand. 
Deze dient uiterlijk 6 februari voor 24.00 uur bij het wedstrijd secretariaat binnen te zijn.  
De Warande houdt zich het recht voorbehouden, dat bij een te groot aantal inschrijvingen 
deze terug gebracht zullen worden naar een acceptabel tijdschema. Toelating zal in dat geval 
volgens volgorde van binnenkomst gaan. 
Bij deze wedstrijd zal er met elektronische tijdwaarneming gezwommen worden. 
 

Afmelden 

U kunt zwemmers kosteloos afmelden tot en met dinsdag 11 februari 24.00 uur daarna 
worden de startgelden doorberekend. 
Afmeldingen die gedaan worden voor 15 minuten voor aanvang van het inzwemmen worden 
als afgemeld (AFGEM) verwerkt. 
 

Kosten 
50m  € 2,75   400m  € 6,00  
100m  € 3.50   800m  € 8.00 
200m  € 4.00   1500m  € 10.00 
 
Het heeft onze voorkeur de startgelden per bank af te rekenen. U ontvangt woensdag 12 
februari een factuur, gelieve deze uiterlijk vrijdag 14 februari over te maken.  
Bankrekeningnummer: NL 51RABO0320343383 tnv De Warande LB 16-02-2020 + vermelding 
van uw verenigingsnaam 
Indien dit niet mogelijk is dient u de startgelden contant te betalen op de wedstrijddag. 
Mocht inmiddels het bedrag wel gestort zijn, ontvangt u het teveel betaalde bedrag via de 
bank retour. 
Entree   € 1,00 
Programma’s  € 2,00 
 

Officials 
Gelieve per 5 zwemmers 1 official te leveren, deze kunt u doorgeven aan Linda Brilleman. 
Indien er geen officials worden aangeleverd zou uitsluiting van deelname een gevolg kunnen 
zijn. 
Immers zonder officials kan er geen wedstrijd worden gezwommen. 
 
 


