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VER. WILLEBROEKSE ZWEMCLUB 
ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2011 

 

Belgisch kampioenschap Marathonzwemmen 
10.000 meter 

Ingericht door de KBZB 
 
 
Plaats :  BLOSO-Watersportcentrum “Hazewinkel”, Beenhouwerstraat te Heindonk. 
 
Programma :     

 
11.30 uur Samenstelling Jury en afhalen badmutsen. 
12.00 uur Veiligheidsvergadering 

  
1.         13.00 uur       10.000 m vrije slag  dames open (Olympische afstand) 
2. 13.05 uur       10.000 m vrije slag  heren open (Olympische afstand) 

( maximum 3 uur zwemtijd ) 
 
A 14.00 uur 3.800 m  lange afstand jogging dames  met elektr. tijdopname 
B 14.10 uur 3.800 m lange afstand jogging heren met elektr. tijdopname 

( maximum 2uur zwemtijd ) 
 
 16.30 uur prijsuitreiking wedstrijden 1 en 2 
 

Inschrijvingen voor de “lange afstand jogging” kan als voor de wedstrijden, maar zonder 
uiterste datum. 
VWZ kan de inschrijvingen vervroegd afsluiten indien het maximum aantal deelnemers 
van 250 zwemmers is bereikt.    
Meer inlichtingen , info en reglement : www.VWZ.be 

 
 
Info en Inschrijvingen :  
Buls Werner,  Dendermondsesteenweg 102 / bus 202 te 2830 Willebroek 

GSM :  0475 / 47.99.03   ook op de dag van de wedstrijd 
E-mail : werner.buls@skynet.be  Email Inschrijving  enkel geldig na antwoord van de 
inrichter. 
Uiterste inschrijfdatum :  17 augustus 2011 
Inschrijvingsrecht :  5,00 € voor de wedstrijden 
    8,00 € voor de lange afstand zwemjogging  A - B   
Betalingen :   -Ter plaatse voor de aanvang van de wedstrijd. 

-Te storten op rekeningnr. 733 – 0060475 – 74 van VWZ, met vermelding van  
openwater en clubnaam 

   - Met bankcheque (te voegen bij het inschrijvingsformulier) 
 
Trofeeën : De eerste 3 ontvangen een trofee. 
  Elke deelnemer die zijn wedstrijd reglementair uitzwemt ontvangt een aandenken. 
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VER. WILLEBROEKSE ZWEMCLUB 
ZONDAG  28 AUGUSTUS 2011 

Plaats :  BLOSO-Watersportcentrum “Hazewinkel”, Beenhouwerstraat te Heindonk. 
Programma :     

09.00 uur Afhalen badmutsen. 
09.30 uur Samenstelling Jury  

 1. 10.00 uur 5.000 m schoolslag  dames open 
 2. 10.05 uur 5.000 m schoolslag  heren open 
 3. 10.10 uur 5.000 m vrije slag  dames open 
 4.  10.15 uur 5.000 m vrije slag  heren open 
 5.  10.20 uur 3.000 m schoolslag  benjamins, miniemen en seniors E dames 
 6. 10.25 uur 3.000 m schoolslag benjamins, miniemen en seniors E heren 
 7. 10.30 uur 3.000 m vrije slag benjamins, miniemen en seniors E dames 
 8. 10.35 uur 3.000 m vrije slag benjamins, miniemen en seniors E heren 
  

12.00 uur Prijsuitreiking programmanummers 1 t/m 8 
   
 13.00 uur  Afhalen badmutsen. 

13.30 uur Samenstelling Jury  
09. 14.00 uur 2.000 m.  vrije slag juniors, seniors A en B dames  
10. 14.00 uur 1.000 m.  vrije slag seniors C, D en E heren 
11.  14.20 uur 2.000 m.  schoolslag juniors, seniors A en B dames 
12. 14.20 uur 1.000 m.  schoolslag seniors C, D en E heren 
13.  14.40 uur 2.000 m.  vrije slag juniors, seniors A en B heren 
14. 14.40 uur 1.000 m.  vrije slag seniors C, D en E dames   
15. 15.00 uur 2.000 m.  schoolslag kadetten dames 
16. 15.00 uur 1.000 m.  schoolslag seniors C, D en E dames   
17. 15.20 uur 2.000 m.  vrije slag kadetten heren  
18. 15.20 uur 1.000 m.  vrije slag benjamins en miniemen dames     
19. 15.40 uur 2.000 m.  schoolslag juniors, seniors A en B heren     
20. 15.40 uur 1.000 m.  schoolslag benjamins en miniemen dames      
21. 16.00 uur 2.000 m.  vrije slag kadetten dames   
22. 16.00 uur 1.000 m.  vrije slag benjamins en miniemen heren  
23. 16.20 uur 2.000 m.  schoolslag kadetten heren 
24. 16.20 uur 1.000 m.  schoolslag benjamins en miniemen heren  
 17.00 uur 500 m   zwemjogging inschrijvingen ter plaatse 
 
Info en Inschrijvingen :  
Buls Werner,  Dendermondsesteenweg 102 / bus 202 te 2830 Willebroek 
GSM :  0475 / 47.99.03   ook op de dag van de wedstrijd 
E-mail : werner.buls@skynet.be    Email Inschrijving  enkel geldig na antwoord van de 
inrichter. 
Uiterste inschrijfdatum :  18 augustus 2011 
Inschrijvingsrecht :  5,00 € voor de wedstrijden        
Betalingen :   Ter plaatse voor de aanvang van de wedstrijd. 

Te storten op rekeningnr. 733 – 0060475 – 74 van VWZ, met vermelding van 
openwater en clubnaam 

Trofeeën : De eerste 3 van elke categorie ontvangen een trofee. Elke deelnemer die zijn 
wedstrijd reglementair uitzwemt ontvangt een aandenken. 
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