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 2e Jan van Scheijndel Bokaal 4.12
Wedstrijddatum Zaterdag 14 juli 2012 

Jan van Scheijndel
Bokaal

 

Wedstrijdlocatie Kustlijn tussen Kijkduin en Scheveningen, 
Den Haag 

Organisatie Zwemvereniging DES Den Haag 
Baanlengte/vorm baan circa 7000m in een bijna rechte lijn 
Sluiting inschrijving Maandag 9 juli 2012  
Kosten wedstrijd  € 10,00 
Contactpersoon organisatie 
voor informatie en inschrijving 

Marcel van der Togt 

Telefoon 06 51389300 
E-mailadres organisatie info@marcelvandertogt.nl 
Inschrijvingen Via olowis 
Website organisatie www.ikverlegmijngrenzen.nl 
Algemene informatie/B.G.G. 06 51389300 
Telefoon op de wedstrijddag 06 51389300 

 
Programma  Aanvang ca ow-klas 

  Aanmelden bij het Atlantic hotel in Kijkduin. 16.30 uur  
  Briefing in de tuin van het Atlantic hotel. 17.00 uur  

1 a/b 7000m vrije slag heren jeugd en senioren  18.00 uur vsh/j 
2 a/b 7000m vrije slag dames jeugd en senioren  18.00 uur vsd/j 

opm De watertemperatuur is in deze periode van het jaar 16/17 graden. Om die reden behoudt de organisatie zich het 
recht voor om deelnemers te weigeren. Criteria die worden gebruikt bij de afweging zijn resultaten van open water 
wedstrijden over afstanden van 5km of langer. 

opm Wanneer een zwemmer meer dan 20 minuten na de kopzwemmer van gelijk geslacht nog niet bij het eerste 
havenhoofd is kan de organisatie/scheidsrechter besluiten de deelnemer voor de rest van de wedstrijd uit het water 
te nemen 

opm Houd in de dagen voor de wedstrijd de website in de gaten voor updates rond de weersomstandigheden 
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 Parkoers van de wedstrijd: Start op Kijkduin ter hoogte van het Atlantic hotel. Finish in Scheveningen vóór de pier 

tegenover het Kurhaus 
opm Prijsuitreiking rond 20.30 uur op de boulevard van Scheveningen 

 

 
Dit jaar wordt voor de 2e maal de wedstrijd om “de Jan van Scheijndel bokaal” 
verzwommen. Het succes van vorig jaar heeft bewezen dat er belangstelling is voor 
het zwemmen in zee.  
De afgelopen jaren zijn er steeds meer Nederlanders die met succes solo of in 
estafetteverband een kanaaloversteek wagen. Ook in 2012 zijn er weer 
verschillende zwemmers en teams die het avontuur aangaan. Deze wedstrijd is de 
unieke kans om te ervaren hoe het is om in zee met een watertemperatuur van 16 
graden te zwemmen 
De editie van 2012 heeft ook nog een extra karakter. Deze wedstrijd geldt als laatste 
kwalificatiemoment voor deelname aan een recordpoging om 2 kanaalrecords uit de 
geschiedenisboeken te zwemmen. Eind augustus gaat een team van 6 zwemmers 
en 1 reserve naar Engeland om de beste tijd ooit voor een enkele- en dubbele 
estafette oversteek te verbeteren  Een Haags initiatief, waarbij in de aanloop een 
“Haagse wedstrijd” niet mag ontbreken. Op basis van de uitslag wordt een groep 
zwemmers uitgenodigd om te voldoen aan de laatste kwalificatieregel: 2 uur 
zwemmen in water met een temperatuur van 16 graden. Hierna volgt definitieve 
samenstelling van de ploeg. 

Route naar de start (Deltaplein, 
Kijkduin) vanaf de finish 
Op de Strandweg direct rechts afslaan 
naar de Schuitenweg.  
Op de Schuitenweg na 150m links afslaan 
naar de Wassenaarsestraat.  
Op de Wassenaarsestraat na 250m rechts 
afslaan naar de Badhuiskade.  
Op de Prins Willemstraat na 725m 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 325m links 
afslaan naar het Deltaplein.  
Onderweg naar het plein is ruime 
parkeergelegenheid (doch vaak druk). 

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 kunt 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).  


