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1.1 50e Kanaalrace Vlissingen (jubileum-editie) 

wedstrijddatum zondag 4 september 2022 

 

wedstrijdlocatie Kanaal door Walcheren, ter hoogte van NS 
station Vlissingen-Souburg 

organisatie Z&PC De Zeeuwse Kust 
baanlengte/vorm baan Baan van 500m 
sluiting inschrijving Donderdag 18 augustus, 21.00 u. 
kosten wedstrijd € 8,00 (eerste start) € 5,00 (volgende starts) 
kosten jubileumactiviteit / 
prestatietocht 

€ 5,00 

kosten leencap € 3,00 
contactpersoon organisatie Patrick van Haaren 
Telefoon 06-81471755 
e-mailadres organisatie kanaalrace@zpc-dzk.nl  
inschrijvingen Zie website organisatie: 
website organisatie http://kanaalrace.zpc-dzk.nl  
   
Programma aanvang ca  

1 a/d 2000m schoolslag J/H junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren 12.00 uur  
2 a/i 1000m schoolslag J/H junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren / masters* 12.00 uur  
3 a/d 2000m schoolslag M/D junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren 12.10 uur  
4 a/i 1000m schoolslag M/D junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren / masters* 12.10 uur  

  Zodra mogelijk; prijsuitreikingen prog. 1 t/m 4   
     

5 a/b 500m vrije slag gemengd minioren 4 t/m 6 13.00 uur  
6 a/b 250m vrije slag gemengd minioren 1 t/m 3 13.00 uur  

     
  Openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend verkeer + prijsuitreiking pr. 5 en 6 13.30 uur  
     

7 a/d 3000m vrije slag J/H junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren 14.00 uur  
8 a/i 1000m vrije slag J/H junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren / masters* 14.00 uur  
9 a/d 3000m vrije slag M/D junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren 14.10 uur  

10 a/i 1000m vrije slag M/D junioren 1-2 / junioren 3-4 / jeugd / senioren / masters* 14.10 uur  
  Zodra mogelijk, prijsuitreikingen prog. 7 t/m 10   
     
  Jubileumactiviteit met o.a. prestatietocht 15.00 uur  

 
 

• 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  

• Inschrijvingen worden gedaan via een nieuwe module van de KNZB. U betaald via deze module ook gelijk uw 
startgeld. 

• 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. 

• 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. 

• Indien bij inschrijving geen capnummer/kleur wordt doorgegeven, zal een leencap worden toegewezen. 

• 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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