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3.4 1e Editie OWW Dordrecht “4 Havens Swim” 
Wedstrijddatum zaterdag 22 juni 2013 

 

Wedstrijdorganisatie Stichting OWW Dordrecht i.s.m.  
ZZ&PC De Devel te Zwijndrecht 

Wedstrijdlocatie Kuipershaven te Dordrecht 
Parkeerlocatie Zie www.owwwdordrecht.nl 
Baanlengte en -vorm Een nagenoeg rechte lijn van 750m en een 

parcours door de binnenstad van Dordrecht 
Inschrijvingen bij voorkeur via OLOWIS of via email: 

inschrijven@owwdordrecht.nl 
Sluiting inschrijving zondag 16 juni 2013 om 24.00 uur 
Kosten per wedstrijdstart 1e start € 6,50, elk volgende start € 4,00 
Kosten per prestatietocht € 4,00 
Rekeningnummer  NL 66 RABO 0382 8032 56 
Kosten parkeren Zie www.owwdordrecht.nl 
Contactpersoon organisatie Cor de Roo 
Telefoon +31 6 5519 3876 
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 6 5519 3876 
E-mail voor informatie info@owwdordrecht.nl 
Website www.owwdordrecht.nl 

 
programma  aanvang ca ow-klas 
  juryvergadering begint om 9.30 uur   

1 a/b 1500m vrije slag heren jeugd en senioren open 10.30 vsh/j 
2 a/b 1500m vrije slag dames jeugd en senioren open 10.35 vsd/j 
3 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren open 11.05 ssh/j 
4 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren open 11.10 ssd/j 
5 a/b 1500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 11.45 vsjj 
6  1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.50 vsjm 
7 a/f 1000m vrije slag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.20 m-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.40 m-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 13.00  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 13.10  
11 a/b 250m vrije slag jongens/meisjes minioren 1, 2 en 3 13.20  
P 1000 1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 13.30  
P 500 500m prestatietocht 9 jaar en ouder 13.45  
P 250 250m prestatietocht 6 jaar e. o. (6 & 7 jr. onder begeleiding zwemmer 18 jr e.o.) 14.00  

  Briefing 3000m vrije slag programmanummers 18 en 19 14.00  
12 a/b 500m schoolslag tijdrace heren jeugd en senioren open 14.30 ssh/j 
13 a/b 500m schoolslag tijdrace dames jeugd en senioren open aansluitend ssd/j  
14 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.50 ssjj 
15  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 14.55 ssjm 
16 a/f 1000m schoolslag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.00 m-ssh 
17 a/f 1000m schoolslag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.20 m-ssd 
18 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren open 15.45 vsh/j 
19 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 15.55 vsd/j 

opm Prijsuitreikingen worden gehouden tijdens de prestatietochten en aan het einde van het programma 
opm Let op de briefing voor de 3000m vrije slag prog. 18 en 19; deze is om 14.00 uur!!! 
opm De startgelden kunnen ook overgemaakt worden op bovenstaand rekeningnummer. De overschrijving moet dan 

uiterlijk op donderdag 20 juni om 20.00 uur op deze rekening staan onder vermelding van startgeld “naam vereniging” 
t.n.v. Open Water Wedstrijd Dordrecht 

opm Ga voor de routebeschrijving naar www.owwdordrecht.nl  
opm Ga voor informatie over parkeergelegenheden en voor de mogelijkheden voor overnachtingen naar 

www.owwdordrecht.nl  
 

 

Route vanaf de A16 uit de richting Rotterdam: 
gegevens zijn niet aangeleverd 

Route vanaf de A16 uit de richting Breda: 
gegevens zijn niet aangeleverd 


