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9.9 1e Huizer Gooimeerrace 
wedstrijddatum zaterdag 16 juli 2011 

 

wedstrijdlocatie Aanloop nieuwe haven nabij restaurant de 
Kalkovens, Havenstraat 315, 1271 GD Huizen 

organisatie Z en PV IJsselmeer 
baanlengte/vorm baan 625 m in een nagenoeg rechte baan 
sluiting inschrijving maandag 11 juli 20.00 uur 
kosten wedstrijd € 6,50 (1e start) € 11.00 ( 2 starts of meer) 
kosten prestatietocht € 3,00 
kosten triatleten  € 6.50 (1e start) € 11.00 (2 of meer starts)  

onder 16 jaar € 4.00 
inschrijving prestatietocht  
contactpersoon organisatie  

Op de wedstrijddag.  
Hans Koster 

voor informatie en inschrijving 
(alleen triatleten) 

Ria Vos  035 5266790  
wz@ijsselmeerhuizen.nl  

e-mailadres organisatie gooimeerracehuizen@gmail.com  
inschrijvingen (wedstrijd) uitsluitend via olowis. 
website organisatie www.ijsselmeerhuizen.nl 
algemene informatie/B.G.G. 06 12900961 (ook op wedstrijddag) 
 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering 09.30 uur  
1  2000m vrije slag NTB triatleten dames/heren met tijdwaarneming (wetsuit toegestaan) 10.30 uur  
2 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4* 11.15 uur vsjj 
3  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3* 11.20 uur vsmj 
4 a/f 1000m school slag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+  11.45 uur M-ssh 
5 a/f 1000m school slag dames Masters 20+, 25+ 35+,45+, 55+, 65+ 11.50 uur M-ssd 
6 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren 12.05 uur vsh/j 
7 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren 12.10 uur vsd/j 
8  1000m vrije slag NTB dames/heren/meisjes/jongens 16+ met tijdwaarneming. (wetsuit mag!) 12.30 uur  
9 a/b 250m vrije slag mix minioren 1, 2 en 3 12.45 uur  

10  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6* 13.00 uur  
11  500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 en junioren 1* 13.05 uur  
12 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+,25+, 35+, 45+, 55+,65+ 13.20 uur M-vsh 
13 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+,25+, 35+, 45+,55+,65+ 13.25 uur M-vsd 
14 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.00 uur ssjj 
15 a/b 1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3. 14.05 uur ssmj 
16 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren*  14.30 uur ssh/j 
17 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren* 14.35 uur ssd/j 
18  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.00 uur  
19  500m prestatietocht  9 jaar en ouder 15.30 uur  
20  250m prestatietocht  6 jaar en ouder (6 en 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18+) 15.40 uur  
21  500m vrije slag NTB triatleten t/m 15 jaar met tijdwaarneming (wetsuit mag!) 15.50 uur  
22 a/b 2500m vrije slag heren jeugd en senioren* 16.00 uur vsh/j 
23 a/b 2500m vrije slag dames jeugd en senioren* 16.05uur vsd/j 

opm Het startschot voor de 2000m vrije slag voor triathleten wordt gegeven door EVA JANSSEN. (Nederlands toptriathlete). 
opm Aanmelden zwemwedstrijd uitsluitend via OLOWIS: inschrijving.noww.nl 
opm Triathleten kunnen met NTB licentie inschrijven voor alle KNZB zwemnummers, echter zonder wetsuit. 
opm Voldoende parkeergelegenheid direct nabij de start. Honden zijn toegestaan 
opm Wedstrijdprijzen worden zoveel mogelijk uitgereikt tijdens de wedstrijden en prestatietochten. 
opm  1 Herinnering per deelnemer. 
opm  Wetsuit toegestaan voor de programma’s 1, 8 en 21. Bij een water temperatuur van 24 gr. En meer 

Wordt gezwommen zonder wetsuit.  
opm Progr.met * tellen mee voor Noord-Holland bekers/Aanmoedigingsprijzen. Voorwaarden staan in openwaterboek op 

www.noww.nl onder samenwerkingsverband Noord-Holland en het programmaboekje. 
 

 

Routebeschrijving vanaf de A1 
Neem afslag 8 (Blaricum/Huizen)  
Volg Huizen (crailoseweg) 
In Huizen rechtdoor 
(K.Doormanlaan/Bestevaar) 
Voorbij voetbalvelden 2e links 
Havenstraat. 
Aan het einde is de locatie. 

Routebeschrijving vanaf de A 27 
Neem afslag 35 (Huizen/Blaricum. 
Volg Huizen (Randweg),  
Weg vervolgen.  
Bij 4e rotonde 2e afslag (Bestevaer).  
Bij rotonde rechtdoor. Na 250 m 
rechtsaf (havenstraat) 
Aan het einde is de locatie 


