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3.32 4e Open Water Zwemevenement Merwedekanaal Vianen 
Wedstrijddatum zaterdag 7 september 2013 

 

 

Wedstrijdlocatie Sluiseiland 26, 4132 AG  VIANEN 
GPS coördinaten Breedte 51°59’31,63”N Lengte 5°05’47,11”O 
Organisatie OWZ Merwedekanaal, De Albatros 
Baanlengte/vorm baan 500m in een vrijwel rechte baan 
Sluiting voorinschrijving dinsdag 3 september 2013 om 24:00 uur 
Kosten wedstrijd  € 6,50 bij één start en bij 2 starts € 11.00  

bij 3e en iedere volgende start € 3.00 extra  
Betaling kan op de dag zelf, of overmaken 
voor donderdag 5 september 2013 op 
rekeningnummer 177097930 t.n.v. Stichting 
OWZ Merwedekanaal 

Kosten prestatietocht  € 4,00 per afstand 
Contactpersoon organisatie Ronald Beljaars 
Telefoon van 19.00 – 21.30 uur +31 6 26759547 
E-mailadres organisatie info@owzmerwedekanaal.nl  
Inschrijvingen via OLOWIS 
Website organisatie www.owzmerwedekanaal.nl  
Telefoon op de wedstrijddag zie contactpersoon hierboven 

 
programma aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering  10.00 uur  
1 a 250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3  10.50 uur  

 b 250m vrije slag jongens minioren 4 en 5 10.50 uur  
2 a 250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 en 3 10.55 uur  

 b 250m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 10.55 uur  
3 a/b 1000m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 11.00 uur vsjj 
4  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.05 uur vsjm 
5 a/f 1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.30 uur M-ssh 
6 a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.35 uur M-ssd 
7  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18 jaar en ouder)  12.05 uur  
8  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 12.20 uur  
9  500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 (geen klassement!) 12.25 uur  

  prijsuitreiking en pauze voor doorlating scheepsverkeer 12.40 uur  
10 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren open 13.00 uur vsh/j 
11 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren open 13.05 uur vsd/j 
12 a/b 500m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 13.30 uur ssjj 
13  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.35 uur ssjm 
14 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.50 uur M-vsh 
15 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.55 uur M-vsd 
16 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren open 14.25 uur ssh/j 
17 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren open 14.30 uur ssd/j 

  prijsuitreiking en pauze voor doorlating scheepsverkeer 14.55 uur  
18  500m prestatietocht vanaf 9 jaar 15.20 uur  
19 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren open 15.35 uur vsh/j 
20 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren open 15.40 uur vsd/j 
21  1000m prestatietocht vanaf 12 jaar 16.45 uur   

  prijsuitreikingen  17.15 uur  
opm Gratis parkeren op loopafstand van het wedstrijdterrein en het centrum  
opm Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS: inschrijving.noww.nl  
opm In verband met het scheepvaartverkeer kunnen extreem langzame zwemmers uit het water gehaald worden. 

 

 

Route vanaf A2 afslag Vianen: 
Komt u vanuit de richting Utrecht bij stoplicht 
linksaf vanuit richting ’s Hertogenbosch bij 
stoplicht rechts af en bij de 2e rotonde de 2e 
afslag en dan kunt u na ongeveer 250 meter 
aan de rechterkant parkeren. 

Route vanaf A27 afslag Vianen: 
Komt u via de A27 dan onder aan de afrit 
rechtsaf, dan ziet u na ongeveer 1km de baan 
al liggen. Door rijden tot aan de brug, deze brug 
over en bij de rotonde 3e afslag. U kunt nu aan 
de linkerkant parkeren. 

Overige routebeschrijvingen: 
Zie: www.owzmerwedekanaal.nl 


