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9.35 3e Open water wedstrijd, Blauwe Meer  
wedstrijddatum zaterdag 10 september 2011  

 

wedstrijdlocatie Blauwe Meer, 7991 TP 14 
organisatie Stichting open water zwemmen “Blauwe 

Meer” i.s.m. Z&PC De Spatters 
baan  500m in een rechte lijn 
sluiting inschrijving dinsdag 6 september om 18.00 uur 
kosten wedstrijd 1e start € 6,00; 2e start € 4,00;  

3e start en meer gratis 
kosten triatleten  € 4,00 (daginschrijving mogelijk) 
kosten prestatietocht € 2,50 
contact informatie Ekke Bos 0593 523177 
email openwaterblauwemeer@hotmail.com 
inschrijvingen Uitsluitend via inschrijving.noww.nl  

Triatleten via e-mail 
telefoon alleen op wedstrijddag  06 10397102  
website  www.zpcdespatters.nl 
 
programma aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 09.30 uur  
1 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren 10.30 uur ssh/j 
2 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren 10.35 uur ssd/j 
3 a/b 1000m vrije slag triatleten heren en dames (met tijdwaarneming en wetsuit toegestaan) 10.40 uur  
4 a/b 500m vrije slag tijdrace heren jeugd en senioren 11.15 uur vsh/j 
5 a/b 500m vrije slag tijdrace dames jeugd en senioren aansluitend vsd/j 
6 a/b 500m vrije slag tijdrace jongens junioren 1 t/m 4 aansluitend vsjj 
7  500m vrije slag tijdrace meisjes junioren 1 t/m 3 aansluitend vsmj 
8 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ 11.30 uur M-vsh 
9 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ 11.35 uur M-vsd 

10 a/f 250m vrije slag mix minioren 1, 2 en 3 11.50 uur  
11  Rabobank Assen-Beilen prestatietocht voor scholieren 250m 11.55 uur  
12  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6   12.30 uur  
13  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12.35 uur  
14 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren 12.45 uur vsh/j 
15 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren 12.50 uur vsd/j 
16 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 t/m 4 13.25 uur vsjj 
17  1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3 13.30 uur vsmj 
18 a/b 1000m schoolslag individuele tijdrace heren jeugd en senioren 13.45 uur ssh/j 
19 a/b 1000m schoolslag individuele tijdrace dames jeugd en senioren aansluitend ssh/j 
20 a/f 1000m schoolslag individuele tijdrace heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ 14.15 uur M-ssh 
21 a/f 1000m schoolslag individuele tijdrace dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+ aansluitend M-ssd 
22  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 14.30 uur  
23  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14.45 uur  
24  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 14.55 uur  
25 a/b 500m schoolslag individuele tijdrace jongens junioren 1 t/m 4 15.05 uur ssjj 
26  500m schoolslag individuele tijdrace meisjes junioren 1 t/m 3 aansluitend ssmj 
27 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren 15.15 uur vsh/j 
28 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren 15.20 uur vsd/j 
29 a/c 4 x 250m vrije slag estafette d/h/mix (mag van meerdere verenigingen) 15.30 uur  

opm Het terrein is voor minder validen niet goed toegankelijk.  
opm Honden zijn niet toegestaan op het wedstrijdterrein! 
opm Afstand parkeerplaats naar start is circa 500 meter. De organisatie regelt (onder voorbehoud) bagagevervoer. 
opm Deze wedstrijd telt mee voor het Noord-Nederland klassement, meer info op http://openwater.zpcdespatters.nl 
opm Bij programmanummer 10 zijn er prijzen per jaargang voor jongens en meisjes. 
opm De Spatters bestaat 75 jaar en daarom 3e wedstrijdstart en meer gratis. (Eén herinnering per deelnemer). 
opm Prijsuitreiking tijdens programma 11 en na programma 29. 

 

routebeschrijvingen: 
Vanaf Zwolle, A28 richting Assen, afslag 30 (Beilen), onderaan links af, 
volg Beilervaart tot Bordje Blauwe Meer (circa 6 km). 
Vanaf Assen, A28 richting Hoogeveen, afslag 30 (Beilen), onderaan 
links af, volg Beilervaart tot Bordje Blauwe Meer (circa 6 km). 
Vanuit Noord-Holland volg A7 tot Drachten, neem afslag  
30 richting Oosterwolde -Assen (N381) na circa 30 km. afslag Smilde-
Hoogersmilde, onderaan rechts af, bij brug links af, weg volgen richting 
Beilen, na volgende brug weer links af ,volg Beilervaart tot bordje 
Blauwe Meer. 
De hierboven beschreven routes gaan over doorgaande wegen. 
Rijdt u met een routeplanner dan kan het zijn dat u meer via een 
toeristische route wordt geleid. (Ingang tegenover: 7991TP 14) 


