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9.24 1e Jan van Scheijndel Bokaal 
wedstrijddatum zaterdag 20 augustus 2011 

Jan van Scheijndel
Bokaal

 

wedstrijdlocatie Kustlijn tussen Kijkduin en Scheveningen, 
Den Haag 

organisatie Zwemvereniging DES Den Haag 
baanlengte/vorm baan 7000m in een bijna rechte lijn met het getij 

mee 
sluiting inschrijving vrijdag 12 augustus 2011 om 18.00 uur 
kosten wedstrijd  € 10,00 
contactpersoon organisatie 
voor informatie en inschrijving 

Marcel van der Togt 
Ieplaan 105 
2565 LJ  DEN HAAG  

telefoon 06-51389300 
e-mailadres organisatie info@marcelvandertogt.nl 
inschrijvingen Via olowis 
website organisatie http://www.ikverlegmijngrenzen.nl/unieke-

zeezwemwedstrijd-20-augustus  
algemene informatie/B.G.G. 070 3621541 
telefoon op de wedstrijddag 06 51389300 

 
programma  aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 16.45 uur  
  aanmelden bij Restaurant Breughels (Deltaplein 631 Kijkduin)  tot 17.00 uur  
  briefing in hetzelfde strandpaviljoen 17.15 uur  

1 a/b 7000m vrije slag heren jeugd en senioren  18.30 uur vsh/j 
2 a/b 7000m vrije slag dames jeugd en senioren  18.30 uur vsd/j 

opm toegang tot het wedstrijdterrein is GRATIS. 
opm Parkeren Kijkduin is gratis. Parkeren in Scheveningen is betaald (vrij parkeren in de omgeving van de haven). 
opm Aanmelden via OLOWIS 
opm Prijsuitreiking rond 21.00 uur op de boulevard van Scheveningen.  
opm Parkoers van de wedstrijd 

Start op Kijkduin ter hoogte van het Atlantic hotel. Parkeren in de omgeving is gratis. 
Finish in Scheveningen voor het Kurhaus. Parkeren is moeilijk en het zal druk zijn i.v.m het vuurwerkfestival. 

Unieke zeezwemwedstrijd  
Stel je eens voor: een aankomst met meer dan 100 duizend mensen langs de boulevard van Scheveningen. Jij bent 1 van de 
deelnemers aan een unieke zeezwemwedstrijd, dan ………..  maak jij kans om geselecteerd te worden voor het team dat in 2012 
het wereldrecord estafette Kanaalzwemmen wil verbreken. 
Een zomeravond waar het open water zwemmen in Den Haag bij een breed publiek in beeld wordt gebracht en die wordt afgesloten 
met een spetterend vuurwerk. 
De beste 18 zwemmers van deze wedstrijd komen in een voorselectie en dingen mee naar een plek in het estafetteteam dat in 2012 
een poging doet om het WERELDRECORD English Channel Relay te verbeteren. In juni 2012 wordt het definitieve team 
geselecteerd en vormen 6 zwemmers en 2 reserves het team dat een aanval doet op het wereldrecord wat nu in handen is van een 
team uit de USA. Dat kunnen wij toch beter?  
Ben jij ambitieus en wil je deelnemen aan een bijzondere wedstrijd met een spetterend vuurwerk als afsluiting, schrijf je dan nu in 
voor deze unieke wedstrijd en maak kans op een plek in het ambitieuze estafette project.  

Openbaar vervoer:  
Verreweg het gemakkelijkste: tussen start en finish rijdt HTM lijn 23 heen en weer. Deze bus 
stopt ook op station Rijswijk en op Station Voorburg. Hou rekening met een lange rit omdat de 
bus om heel Den Haag heenrijdt. Er gaan diverse trams/bussen naar Den Haag Centraal 
Station waar je dan moet overstappen op buslijn 24 naar Kijkduin.  
Andersom: in Kijkduin parkeren kan uiteraard ook (en dan na de wedstrijd met het OV om je 
auto te halen).   

Routebeschrijving naar de 
start (Deltaplein, Kijkduin) 
vanaf de finish 
Op de Strandweg direct rechts 
afslaan naar de Schuitenweg  
Op de Schuitenweg na 149 m links 
afslaan naar de 
Wassenaarsestraat  
Op de Wassenaarsestraat na 246 
m rechts afslaan naar de 
Badhuiskade  
Op de Prins Willemstraat na 725 m 
rechts afslaan naar de Duinstraat  
Op de Houtrustweg rechts afslaan 
naar de Segbroeklaan  
Op de Machiel Vrijenhoeklaan 
rechts afslaan naar de 
Kijkduinsestraat  
Op de Kijkduinsestraat na 324 m 
links afslaan naar het Deltaplein  
Onderweg naar het plein is ruime 
parkeergelegenheid.  


