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9.22 LZ 1886 lustrumwedstrijd Galgewater, Leiden 
wedstrijddatum vrijdag 19 augustus 2011 

 

wedstrijdlocatie Galgewater/Rembrandtpark, Leiden 
organisatie LZ 1886 
baanlengte/vorm baan 250m in een L-vorm 
sluiting inschrijving vrijdag 12 augustus 2011 om 24.00 uur 
kosten wedstrijd € 3,00 
kosten prestatietocht 125m € 1,25 
kosten prestatietocht overig € 3,00 
kosten estafette € 3,00 
contactpersoon organisatie  Mark Drenth en Boy Heijnekamp 
e-mailadres organisatie lustrum.lz1886@gmail.com 
inschrijvingen wedstrijd inschrijving.noww.nl 
inschrijvingen prestatietocht  lustrum.lz1886@gmail.com 
inschrijvingen estafette lustrum.lz1886@gmail.com 
website organisatie www.lz1886.nl  
algemene informatie/B.G.G. 06 48947211 
telefoon op de wedstrijddag 06 48947211 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering in de jurytent 16.30 uur  
1  125 meter prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7jr. onder begeleiding zwemmer 18jr e.o.) 17.30 uur  
2  250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 18.00 uur  
3  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 18.20 uur  
4  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 18.40 uur  
5  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 19.00 uur  
6 a/b 1250m vrije slag meisjes junioren, dames jeugd en senioren 19.20 uur  
7 a/b 1250m vrije slag jongens junioren, heren jeugd en senioren 19.50 uur  
8  1250 meter prestatietocht 15 jaar en ouder 20.20 uur  
9  5x250 meter lustrum-estafette 21.00 uur  

opm Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS: inschrijving.noww.nl 
opm Deze wedstrijd is ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van LZ 1886. LZ 1886 is een van de 5 oprichtende 

verenigingen van de KNZB!  
 

 

route vanaf A4, afrit 7, 
Zoeterwoude-Dorp: 
Rijdt de N206 op richting 
Leiden/Voorschoten; 
houdt na 500m links aan 
bij de stoplichten. 
Sla bij de 3e stoplichten 
vanaf de snelweg rechts 
af, de Churchillaan op.  
Na 2 km slaat u rechtsaf 
op de Haagweg. Vlak 
over het spoor kunt u 
rechts (betaald) parkeren 
op het parkeerterrein 
Haagweg.  
100 meter verder ligt aan 
de linkerkant de het 
Rembrandtpark en de 
wedstrijdbaan. 

 


