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9.28 Open Nederlandse Kampioenschappen Lange Afstand Zwemmen 2011 
wedstrijddatum zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2011 

 
 

 
 

 

wedstrijdlocatie Wilhelminakanaal-Zuid 66, 4903 RA Oosterhout 
wedstrijdorganisatie KNZB/TOWZ i.s.m. Dopharma open water wedstrijd 

De Warande, Oosterhout nb 
baanlengte en -vorm  vrijwel rechte lijn van 2500 meter 
baanlengte en -vorm 10.000m rechthoek +/- 1667 meter (6 rondjes) 
Contactpersoon KNZB voor 
informatie en inschrijving ONK 

Petra van den Hoek 
Postbus 7217 
3430 JE  NIEUWEGEIN 

telefoon KNZB +31(0)30 7513227 b.g.g. +31(0)30 7513200 
e-mail KNZB petravandenhoek@knzb.nl 
kosten ONK wedstrijden € ??,?? per start 
inschrijvingen ONK Via OLOWIS: http://inschrijving.noww.nl 

of nkinschrijvingen@knzb.nl 
sluiting inschrijving ONK maandag 15 augustus om 12:00 uur 
website KNZB http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen 
contactpersoon organisatie 
voor informatie en inschrijving 

Joris Haest / Ronald den Boer 
Postbus 216 
4900 AE  OOSTERHOUT 

telefoon organisatie / wedstrijd +31 (0)6 46343595 b.g.g. +31 (0)6 52599349 
e-mail (niet voor inschrijvingen) info2011@dopharmaopenwater.nl 
website organisatie http://www.dopharmaopenwater.nl 

 
ONK-programma zaterdag 27 augustus 2011 aanvang ca ow-klas 

1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren 9:30 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren 9:35 uur vsd/j 
5 a/b 3000m schoolslag heren jeugd en senioren 10:00 uur sshj 
6 a/b 3000m schoolslag dames jeugd en senioren 10:15 uur ssdj 
7 a/f 3000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12:00 uur M-vsh 
8 a/f 3000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12:05 uur M-vsd 

  Prijsuitreikingen ONK 15:00 uur  
opm Gelijktijdig zal dag 1 van de 80e Dopharma Open Water Wedstrijd worden georganiseerd. Zie voor meer informatie de 

advertentie verderop in het open water boek. 
 
ONK-programma zondag 28 augustus 2011 aanvang ca ow-klas 
28 a/b 2500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 10:15 uur vsjj 
29 a/b 2500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 10:20 uur vsjm 
30 a/f 2000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11:00 uur M-ssh 
31 a/f 2000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11:05 uur M-ssd 

  Prijsuitreikingen ONK 13:45 uur  
  ONK briefing 10.000m vrije slag 14:00 uur  

47  10.000m vrije slag heren jeugd en senioren 15:00 uur vsh/j 
48  10.000m vrije slag dames jeugd en senioren 15:05 uur vsd/j 

  Prijsuitreikingen ONK 10.000m 18:00 uur  
opm Gelijktijdig zal dag 2 van de 80e Dopharma Open Water Wedstrijd worden georganiseerd. Zie voor meer informatie de 

advertentie verderop in het open water boek. 
 

 

route vanaf A27 (afslag 29 – Oosterhout (punt B)) 
Volg vanaf de afslag de Bovensteweg richting Oosterhout.  
Rijdt alsmaar als maar rechtdoor tot einde weg (T-splitsing). 
Sla links af de Weststadweg op. 
Volg vanaf hier * in devolgende routebeschrijving 
route vanaf A59 (afslag 32 – Made (punt A)) 
Volg vanaf de afslag de Weststadweg richting Oosterhout. 
Rijdt alsmaar rechtdoor op kruisingen en rotondes.  
*Na de Vrachelsebrug (ophaalbrug) gaat deze over in de Lage 
Molenpolderweg. Op de eerstvolgende rotonde de 2e afrit. Dit is de 
Lage Molenpolderweg. Lage Molenpolderweg gaat over in de 
Wilhelminakanaal Zuid. U bent gearriveerd en volg voor parkeren de 
aanwijzigingen op de borden en/of die van onze medewerkers. 
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9.29 Dag 1 - 80e Dopharma Open Water Wedstrijd De Warande 
wedstrijddatum zaterdag 27 augustus 2011  

 
 

 
 

wedstrijdlocatie Wilhelminakanaal-Zuid 66, 4903 RA Oosterhout 
wedstrijdorganisatie OZ&PC De Warande, Oosterhout 
baanlengte en -vorm  vrijwel rechte lijn van 1250 meter 
sluiting inschrijving dinsdag 23 augustus 2011 om 24:00 uur 
kosten wedstrijd (excl. ONK) 1e start dag 1 en/of 2 € 6,50, meerdere starts € 5,00 
kosten prestatietocht € 2,50 
kosten leencap (latex) € 1,50 
contactpersoon organisatie 
voor informatie en inschrijving 

Joris Haest / Ronald den Boer 
Postbus 216 
4900 AE  OOSTERHOUT 

telefoon organisatie / wedstrijd +31 (0)6 46343595 b.g.g. +31 (0)6 52599349 
e-mail info2011@dopharmaopenwater.nl 
inschrijvingen Via OLOWIS: http://inschrijving.noww.nl 

of inschrijvingen@dopharmaopenwater.nl 
website organisatie http://www.dopharmaopenwater.nl 
 
programma aanvang ca ow-klas 

3 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 9:45 uur ssjj 
4  1000m schoolslag jongens junioren 1, 2 en 3 9:50 uur ssjm 
9 a/b 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3, meisjes minioren 1, 2 en 3 12:15 uur  

10  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12:30 uur  
11  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12:35 uur  
12  1500m voor vinzwemmers en triathleten (met tijdwaarneming, 12 jaar en ouder) 12:50 uur  
13 a/b 2500m vrije slag heren jeugd en senioren 14:00 uur vsh/j 
14 a/b 2500m vrije slag dames jeugd en senioren 14:05 uur vsd/j 
15  500m schoolslag individuele tijdrace heren jeugd en senioren 14:15 uur ssh/j 
16  500m schoolslag individuele tijdrace dames jeugd en senioren aansluitend ssd/j 
17  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15:00 uur - 
18  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 15:05 uur - 
19  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jarigen onder begeleiding 18+er) 15:10 uur - 
20 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 16:00 uur vsjj 
21  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 16:05 uur vsjm 
22 a/g 1000m schoolslag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 16:15 uur M-ssh 
23 a/g 1000m schoolslag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 16:20 uur M-ssd 
24  1000m vrije slag individuele tijdrace vrije slag heren jeugd en senioren 16:50 uur vsh/j 
25  1000m vrije slag individuele tijdrace vrije slag dames jeugd en senioren aansluitend vsd/j 

opm Prijsuitreikingen zullen gespreid over de dag plaatsvinden.   
opm De 80e Dopharma Open Water Wedstrijd telt zoals ieder jaar nu ook weer mee voor de Brabant-bekers 
opm Per zwemmer is er voor dag 1 en/of 2 één herinnering beschikbaar. Op meerdere starts (excl. de ONK starts) wordt 

korting gegeven. 
opm Gelijktijdig met dag 1 van 80e Dopharma open water wedstrijd zal dag 2 van de Open Nederlandse Kampioenschappen 

Lange Afstand Zwemmen 2011 worden georganiseerd. Zie voor meer informatie de advertentie eerder in het open water 
boek. 

 

 

route vanaf A27 (afslag 29 – Oosterhout (punt B)) 
Volg vanaf de afslag de Bovensteweg richting Oosterhout.  
Rijdt alsmaar als maar rechtdoor tot einde weg (T-splitsing). 
Sla links af de Weststadweg op. 
Volg vanaf hier * in devolgende routebeschrijving 
route vanaf A59 (afslag 32 – Made (punt A)) 
Volg vanaf de afslag de Weststadweg richting Oosterhout. 
Rijdt alsmaar rechtdoor op kruisingen en rotondes.  
*Na de Vrachelsebrug (ophaalbrug) gaat deze over in de Lage 
Molenpolderweg. Op de eerstvolgende rotonde de 2e afrit. Dit is de 
Lage Molenpolderweg. Lage Molenpolderweg gaat over in de 
Wilhelminakanaal Zuid. U bent gearriveerd en volg voor parkeren de 
aanwijzigingen op de borden en/of die van onze medewerkers. 
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9.30 Dag 2 - 80e Dopharma Open Water Wedstrijd De Warande 
wedstrijddatum zondag 28 augustus 2011  

 
 

 
 

wedstrijdlocatie Wilhelminakanaal-Zuid 66, 4903 RA Oosterhout 
wedstrijdorganisatie OZ&PC De Warande, Oosterhout 
baanlengte en -vorm  vrijwel rechte lijn van 1250 meter 
sluiting inschrijving dinsdag 23 augustus 2011 om 24:00 uur 
kosten wedstrijd (excl. ONK) 1e start dag 1 en/of 2 € 6,50, meerdere starts € 5,00 
kosten prestatietocht € 2,50 
kosten leencap (latex) € 1,50 
contactpersoon organisatie 
voor informatie en inschrijving 

Joris Haest / Ronald den Boer 
Postbus 216 
4900 AE  OOSTERHOUT 

telefoon organisatie / wedstrijd +31 (0)6 46343595 b.g.g. +31 (0)6 52599349 
e-mail info2011@dopharmaopenwater.nl 
inschrijvingen Via OLOWIS: http://inschrijving.noww.nl 

of inschrijvingen@dopharmaopenwater.nl 
website organisatie http://www.dopharmaopenwater.nl 
 
programma aanvang ca ow-klas 
26  2500m vrije slag heren jeugd en senioren 10:00 uur vsh/j 
27  2500m vrije slag dames jeugd en senioren 10:05 uur vsd/j 
32 a/b 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3, meisjes minioren 1, 2 en 3 11:20 uur  
33  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 11:35 uur  
34  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 11:40 uur  
35  1000m vrije slag heren jeugd en senioren 12:30 uur vsh/j 
36  1000m vrije slag dames jeugd en senioren 12:35 uur vsd/j 
37 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 12:40 uur ssjj 
38  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 12:45 uur ssjm 
39  1000m schoolslag heren jeugd en senioren 13:00 uur ssh/j 
40  1000m schoolslag dames jeugd en senioren 13:05 uur ssd/j 
41 a/g 1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 13:30 uur M-vsh 
42 a/g 1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, 35+, 45+, 55+, 65+, 75+ 13:35 uur M-vsd 
43  1500m voor vinzwemmers en triathleten (met tijdwaarneming, 12 jaar en ouder) 13:45 uur  
44  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 14:00 uur  
45  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14:05 uur  
46  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jarigen onder begeleiding 18+er) 14:10 uur  

opm Prijsuitreikingen zullen gespreid over de dag plaatsvinden. 
opm De 80e Dopharma Open Water Wedstrijd telt zoals ieder jaar nu ook weer mee voor de Brabant-bekers 
opm Per zwemmer is er voor dag 1 en/of 2 één herinnering beschikbaar. Op meerdere starts (excl. de ONK starts) wordt 

korting gegeven. 
opm Gelijktijdig met dag 2 van 80e Dopharma open water wedstrijd zal dag 2 van de Open Nederlandse Kampioenschappen 

Lange Afstand Zwemmen 2011 worden georganiseerd. Zie voor meer informatie de advertentie eerder in het open water 
boek. 

 

 

route vanaf A27 (afslag 29 – Oosterhout (punt B)) 
Volg vanaf de afslag de Bovensteweg richting Oosterhout.  
Rijdt alsmaar als maar rechtdoor tot einde weg (T-splitsing). 
Sla links af de Weststadweg op. 
Volg vanaf hier * in devolgende routebeschrijving 
route vanaf A59 (afslag 32 – Made (punt A)) 
Volg vanaf de afslag de Weststadweg richting Oosterhout. 
Rijdt alsmaar rechtdoor op kruisingen en rotondes.  
*Na de Vrachelsebrug (ophaalbrug) gaat deze over in de Lage 
Molenpolderweg. Op de eerstvolgende rotonde de 2e afrit. Dit is de 
Lage Molenpolderweg. Lage Molenpolderweg gaat over in de 
Wilhelminakanaal Zuid. U bent gearriveerd en volg voor parkeren de 
aanwijzigingen op de borden en/of die van onze medewerkers. 


