
 

LIMIETWEDSTRIJD 

Datum: zondag 2 april 2023  

Locatie: De Warande, Wilhelminakanaal Zuid 66, 4903 RA Oosterhout 

Bad lengte: 50m (1-8 banen) (overhead start) 

Tijdwaarneming: ETW 

Aanvang juryvergadering en inzwemmen: 13:30 uur 

Aanvang wedstrijd: 14:00 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijvingen staan open voor meisjes junioren 1 en ouder en jongens minoren 6 en 

ouder 

Graag uw inschrijvingen aanleveren in LXF- en PDF- bestand, als volgt: 

20230402=Limietwedstrijd_Oosterhout_naam vereniging 

 

Uw inschrijvingen kunt u mailen naar: inschrijvingen-wzc@ozpcdewarande.nl 

 

De inschrijving sluit op: 19-3-2023 om 23.59u 

Inschrijvingen worden op volgorde van datum verwerkt. Indien de wedstrijd op basis van 

de inschrijvingen te lang zal gaan duren behoudt OZ&PC de Warande zich het recht om 

inschrijvingen af te wijzen. Dit zullen wij uiteraard zo snel mogelijk doorgeven. 

Gelijktijdig bij de inschrijving dient u een opgave van officials in te sturen (per 5 

deelnemers 1 official, met een minimum van 1). Bij het sluiten van de inschrijving laten 

wij u z.sm weten welke officials opgesteld worden om te fungeren. 

Startlijsten worden per e-mail gestuurd naar de verenigingen, wij willen u verzoeken de 

programma’s voor uw ploegleiders zelf te printen. 

 

PROGRAMMA 

1. Dames, 200 rugslag 16. Heren, 50 vlinderslag 

2. Heren, 200 rugslag 17. Dames, 200 vrije slag 

3. Dames, 50 vrije slag 18. Heren, 200 vrije slag 

4. Heren, 50 vrije slag  19. Dames, 100 schoolslag 

5. Dames, 400 wisselslag* 20. Heren, 100 schoolslag 

6. Heren, 400 wisselslag* 21. Dames, 100 vrije slag 

7. Dames, 50 schoolslag 22. Heren, 100 vrije slag 

8. Heren, 50 scholslag 23. Dames, 200 wisselslag 

9. Dames, 200 vlinderslag 24. Heren, 200 wisselslag 

10. Heren, 200 vlinderslag 25. Dames, 50 rugslag 

11. Dames, 100 rugslag 26. Heren, 50 rugslag 

12. Heren, 100 rugslag 27. Dames, 100 vlinderslag 

13. Dames, 200 schoolslag 28. Heren, 100 vlinderslag 

14. Heren, 200 schoolslag 29. Dames, 400 vrije slag 

15. Dames, 50 vlinderslag 30. Heren, 400 vrije slag 

*400m wisselslag maximaal 1 serie  



 

KOSTEN EN BETALING 

De kosten voor deelname worden verrekend per start.  

U ontvangt een factuur met betalingsgegevens bij het inschrijfbestand, betaling dan 

graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30-03-2023. 

 

50m € 3,50 

100m € 4,50 

200m € 5,50 

400m € 7,00 

Af- en ziekmeldingen zijn kosteloos t/m 28-03-2023 12.00 uur. Bij afmeldingen na deze 

datum dient het startgeld te worden voldaan. 

Afmeldingen tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd zullen als AFGEM genoteerd 

worden. Indien de afmeldingen later worden ontvangen zullen als NG in de uitslag 

opgenomen worden. 

 
UITSLAGEN 

 

Indien mogelijk zullen de uitslagen via livetiming beschikbaar zijn.  

 

Uiterlijk een dag na de wedstrijd zal de uitslag via e-mail naar de verenigingen worden 

verzonden en op de webkalender van de KNZB worden gepubliceerd. 

 

TOEGANG EN PUBLIEK 

Publiek is toegestaan, mogelijk zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.  

Toegang tot de wedstrijd is gratis, er is geen programma verkoop  

 


