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4 ADVERTENTIES OPEN WATER ZWEMMEN 2012 

 Swim-in Leiden, Leiden 4.1
wedstrijddatum vrijdag 8 juni 2012 

 

wedstrijdlocatie Beestenmarkt, Leiden 
organisatie LZ1886 en E.L.S.Z.W.V. Aquamania 
baanlengte/vorm baan 1000m in een rechte lijn 
sluiting inschrijving zondag 3 juni 2012 om 20.00 uur 
kosten 4000m wedstrijd € 10,00 
kosten 1500m wedstrijd € 7,50 
kosten 250m prestatietocht en 
wedstrijd 

€ 5,00 

kosten 4x250m estafette € 10,00 (per team) 
kosten 2x2000m estafette € 10,00 (per team) 
contactpersoon organisatie  Boy Heijnekamp en Ingmar Kooman 
e-mailadres organisatie info@swiminleiden.nl 
inschrijvingen wedstrijd inschrijving.noww.nl 
website organisatie www.swiminleiden.nl  
algemene informatie/B.G.G. 06 21821544 / 06 53242102 
telefoon op de wedstrijddag 06 21821544 / 06 53242102 
 
programma  aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering in de jurytent 17.00 uur  
1 a 250 meter vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3 18.00 uur  

 b 250 meter vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 18.00 uur  
 c 250 meter vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 18.05 uur  
 d 250 meter vrije slag meisjes minioren 4 en 5 18.05 uur  
 e 250 meter prestatietocht 9 jaar en ouder  18.10 uur  

2 a 1500m vrije slag vrije slag junioren jongens 1 en 2, 3 en 4 18.30 uur vsjj 
 b 1500m vrije slag heren jeugd en senioren 18.40 uur geen 

3 a 1500m vrije slag vrije slag junioren meisjes 1, 2 en 3 18.35 uur vsjm 
 b 1500m vrije slag dames jeugd en senioren 18.45 uur geen 

4  1500m vrije slag prestatietocht 15 jaar en ouder 18.50 uur  
5  4000m vrije slag heren jeugd en senioren 19.30 uur vsj/h 
6  4000m vrije slag dames jeugd en senioren 19.35 uur vsj/d 
7 a 4000m vrije slag prestatietocht voor triatleten 19.40 uur  

 b 2x2000m duo-Swim-In prestatietocht 19.45 uur  
8  4x250 meter estafette 20.30 uur  

opm Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS: inschrijving.noww.nl 
opm Het programma is voorlopig. Het definitieve programma volgt!  
opm Na-inschrijving kan tot een uur voor de start, tenzij de organisatie anders beslist. Meerkosten voor na-inschrijving 

bedragen €2,50 per start. 
opm De 2x2000 mag individueel of in duo’s verzwommen worden. Individuele zwemmers mogen ook na 2000 meter finishen.  

 

 

Bereikbaarheid: 
De Beestenmarkt ligt op 
loopafstand van Leiden Centraal 
(circa 5 minuten). Automobilisten 
kunnen het beste (betaald) 
parkeren op Haagweg 6 
(www.stadsparkeerplan.com). Van 
daaruit is de wedstrijdlocatie te 
voet (circa 10 minuten) of met 
pendelbus te bereiken. 


