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4 OPEN WATER SPORTGALA 2013 

Programma 14.00 1500m’s 
17:30 Diner (presentaties) 
18:30 Prijsuitreiking 
20:00 Gala/Party 

Wat: Openwater sportgala & Diner 
Waar:  Sport en evenementen locatie Merwesteijn, te Nieuwegein 
Wanneer:  Nader te bepalen. 
Voor wie:  Elke zwemmer, zwemster, begeleider, ouder, trainer en coach die een bijdrage geleverd hebben aan het 

afgelopen OW seizoen(2013) 
Kosten:  circa €25,00* per deelnemer 

Open water gala pakket 
 Deelname 1500 meter; 
 Volledig verzorgd Grieks en Italiaans buffet; 
 Stemrecht sportverkiezingen 

Voor de aanwezigen is het tevens mogelijk om: 
 Hun herinneringsmedaille/prestatiemedaille op te halen (mits vooraf aangegeven) 
 Klassementsprijs op te halen; 
 Irene van der Laan bokaal uitreiking; 
 Prijs van sportverkiezingen in ontvangst te nemen 

Er zal een volledig verzorgde presentatie gehouden worden in woord en film over afgelopen open water seizoen met hoogte en 
diepte punten. 
*Voor degenen die niet wensen te zwemmen is het pakket € 2,50 goedkoper. 
Sportlocatie Merwestein is ideaal omdat het over een evenementenhal beschikt, waar tot 1800 personen gelokaliseerd kunnen 
worden. Er liggen vele mogelijkheden m.b.t. licht, geluid, podium, tafels, stoelen, tribune, eten & drinken. 
Ook een ideale locatie omdat de laatste wedstrijd op nog geen 5km van dit complex af zal plaatsvinden, en met de centrale 
ligging in Nederland zal na afloop naar huis reizen zo gebeurd zijn. Niemand heeft bezwaren om 1 á 2 uurtjes langer te blijven 
en om te komen. 
Het idee is om dit evenement te starten met een 1500m wedstrijd waarin iedereen zijn/haar goede conditie nog ten goede komt 
en wellicht pr’s zwemt. Om in het kader van open water te blijven maken we gebruik van het 25m buiten bad(mits slecht weer, 
dan binnen) Daarop volgend is het mogelijk om te dineren. Dit zal plaats vinden in de vorm van een Grieks & Italiaans buffet. 
Voor eenieder wat wils. 
Tijdens het dineren zal er een presentatie plaats vinden in woord en film over afgelopen seizoen. 
Tevens kunnen mensen tijdens het dineren hun stem uitbrengen voor de verkiezingen. 
respectievelijke sportman, sportvrouw, talent, wedstrijd van het jaar, en de oeuvre prijs. 
Tegen het eind van het diner zal het uitreiken van de klassementsprijzen beginnen, met daarop volgend het uitreiken van de 
verkiezingsprijzen. 
Limiet deelnemers is 150 personen. 
Wellicht dat we nog innovatieve mogelijkheden met sponsoren zien liggen, en deze ook aan bod laten komen tijdens het 
evenement. (wellicht presentjes) 


