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3.20 46e Open Water Wedstrijd Bosbaan Amsterdam, OEZA 
 

Wedstrijddatum zondag 4 augustus 2013  

 

Wedstrijdlocatie Bosbaan 10, Amsterdam 
Baanlengte/vorm baan  rechte lijn van 1000m 
Sluiting inschrijving maandag 29 juli 2013 om 20.00 uur 
Kosten wedstrijd eerste start € 6,50;  

2 starts of meer €11,00 
Kosten prestatietocht € 6,50 (waarvan €1,50 voor ALS) 
Contactpersoon organisatie Hans Schoenmakers 
Telefoon (ook wedstrijddag) +31 6 3733 9960 
Wedstrijdsecretariaat +31 72 511 4457 
Inschrijven via OLOWIS 
E-mail bosbaan@oeza.nl 
Website www.oww-bosbaan.nl  
 

programma aanvang ca ow-klas 
  juryvergadering 09.00 uur  

1 a/b 4000m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.00 uur vsh/j 
2 a/b 4000m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.05 uur vsd/j 
3 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 10.30 uur ssh/j 
4 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 10.35 uur ssd/j 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3en 4 11.00 uur Vsjj 
6  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.05 uur Vsmj
7 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.10 uur M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  11.15 uur M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5, en 6 11.30 uur vsjm 

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 11.35 uur Vsmm 
11 a/b 500m rugslag of vlinderslag heren en dames 9 jaar en ouder 11.45 uur  
12  500m prestatietocht 9 jaar en ouder  12.00 uur  
13  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 12.10 uur  

  Prijsuitreiking programma 1 t/m 10 12.00 uur  
14 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13.00 uur ssjj 
15  1000m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.05 uur ssmj 
16 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren open 13.40 uur vsh/j 
17 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren open 13.45 uur vsd/j 
18 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 14.25 uur M-ssh 
19 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  14.30 uur M-ssd 
20  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.00 uur  

  Prijsuitreiking programma 11 t/m 21 15.30 uur  
opm Uitslagen worden op internet gepubliceerd, tenzij bij inschrijving anders is verzocht 
opm Per deelnemer is er één herinnering. 
opm Inschrijven voor de prestatietocht kan tot 30min voor de start. 
opm Bij programma 11 zijn er prijzen voor de 3 eerst aankomende heren en dames bij de vlinderslag en rugslag 
opm Van elke individuele prestatietocht start gaat € 1,50 naar het goede doel: ALS. 
opm Op de 4000m vrijeslag kan de jury besluiten de zwemmers die meer dan 20 minuten achter de voorste 

zwemmer/zwemster in de eigen leeftijdscategorie (d.w.z. jeugd of senioren) liggen uit de wedstrijd te nemen. 
 

 

Route vanaf de A10/E19: 
Neem afslag s108 (Buitenverdert) 
Sla de Amsteveense weg op richting Amstelveen. 
Sla bij de 2e stoplichten rechtsaf en u arriveert op de 
wedstrijdlocatie, parkeren is rechts. 

Route vanaf de A9: 
Neem afslag 5 Amstelveen. Draai de Keizer Karelweg op 
richting Amsterdam. 
Blijf 3km op de doorgaande weg, deze gaat over in de 
Amsterdamseweg, en daarna in de Amstelveenseweg. 
Wanneer u naar links kijkt ziet u vanzelf de 
wedstrijdlocatie verschijnen. Sla links bij het 5e stoplicht. 

Parkeren 
Bij het wedstrijdterrein is ruime parkeergelegenheid.  


