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3.8 11e Tour de Put (en 2e wedstrijd Tour de Put) 
Wedstrijddatum zondag 30 juni 2013 

 

Wedstrijdlocatie Natuurbad De Put 
Huis te Landelaan 29a 
2283 SE  RIJSWIJK 

Wedstrijdorganisatie RZV  
Baanlengte en -vorm driehoek van 1000m 
Inschrijvingen bij de kassa van De Put of op 

www.zwembaddeput.nl  
Sluiting inschrijving op de wedstrijddag zelf kan tot 1 uur voor de 

start nog ingeschreven worden 
Kosten per wedstrijdstart € 5,00 
Kosten per prestatietocht € 3,00 
Contactpersoon organisatie Paul Nijdam  
Telefoon +31 70 3904729 (Zwembad De Put) 
Telefoon wedstrijddag (nood) +31 70 3904729 (Zwembad De Put) 
E-mail pmnijdam@cs.com 
Website www.zwembaddeput.nl 

 
programma  aanvang ca.  ow-klas 

1  2000m heren open 12:30 uur geen 
2  2000m dames open 12:35 uur geen 
3  250m prestatietocht 9 jaar en ouder 14:00 uur  
4  600m prestatietocht 10 jaar en ouder 14.30 uur  
5  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15.30 uur  

opm De wedstrijdzwemmers krijgen van de organisatie een genummerde badmuts. Ze zijn verplicht deze de gehele 
wedstrijd de badmuts op te houden en het nummer te laten zien op de volgende punten: Na voltooien van eerste 
ronde, Na aantikken bij de finish. 

opm Voor iedereen die de tocht volbrengt is er een prestatiemedaille beschikbaar. Voor de nummers 1, 2 en 3 van de 
wedstrijd (zowel voor mannen als vrouwen) zijn er separate medailles beschikbaar. 

opm Auto’s kunnen worden geplaatst langs de Huis te Landelaan, Kleine parkeerplaatsen zijn bij de Voetbalvelden van 
Juventas, op de grens van Rijswijk en Den Haag en langs de Tennisvelden tussen de Van Vredenburghweg en het 
Julialaantje.  

opm De ruimte op het terrein is beperkt. Daarmee is ook de inschrijving enigszins beperkt. Voorinschrijving is aan te 
bevelen.  

opm De locatie is anders dan de oude wedstrijd Te Werve van BZVTW en later Kring ’s-Gravenhage. Het gebruikte water 
is hetzelfde.  

 

 

Route vanaf verkeersknooppunt 
Ypenburg: 
Neem bij Ypenburg richting Den Haag 
Zuid en dan direct afslag Plaspoelpolder.  
Dit is de Diepenhorstlaan.  
Sla bij de eerste verkeerslichten linksaf 
de Visseringlaan op.  
Volg de Visseringlaan en sla rechtsaf de 
Volmerlaan op.  
Deze gaat bij een grote kruising (Met de 
Generaal Spoorlaan) met 
verkeerslichten over in de Huis Te 
Landelaan.  
Na Generaal Spoorlaan ziet U rechts 
bomen. Deze staan langs het water 
waar gezwommen wordt.  
De ingang tot het wedstrijdterrein is 
verscholen tussen de bomen aan de 
Huis Te Landelaan. 


