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5.8 37e editie OWW “De Binnenmaas" 
wedstrijddatum zaterdag 12 juli 2014  
wedstrijdlocatie Recreatieoord “Binnenmaas” te Mijnsheerenland 
wedstrijdorganisatie Stichting OWW De Binnenmaas 
baanlengte en -vorm rechte lijn van circa 834m 
inschrijvingen via Olowis 

via email: mcvanantwerpen@hotmail.com 
sluiting inschrijving zaterdag 5 juli 2014 om 24.00 uur 
kosten per wedstrijdstart 1e start € 6,50, elk volgende start € 4,00 
estafette € 6,00  
kosten per prestatietocht € 4,00 
rekeningnummer  1679.55.322 
kosten parkeren ½ uur gratis, per uur € 1,10, dagkaart € 5,50 
contactpersoon organisatie Marco van Antwerpen 
telefoon 06-52441371 
telefoon wedstrijddag (nood) 06-52441371 
e-mail voor informatie mcvanantwerpen@hotmail.com 
Website owwdebinnenmaas.nl/ 
Facebook facebook.com/binnenmaas 

 
programma aanvang ca ow-klas 
  juryvergadering 09.45 uur  

1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren 11.00 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren 11.05 uur vsd/j 
3 a/b 2000m schoolslag heren jeugd en senioren 12.30 uur ssh/j 
4 a/b 2000m schoolslag dames jeugd en senioren 12.35 uur ssd/j 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13.10 uur vsjj 
6  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.20 uur vsjm 
7 a/f 1000m vrije slag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.30 uur m-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.40 uur m-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 14.00 uur  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 14.05 uur  
11 a/b 250m vrije slag jongens/meisjes minioren 1, 2 en 3 14.10 uur  

P500  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 14.20 uur  
P250  250m prestatietocht 6 jaar + (8/jonger onder begeleiding 18+) 14.30 uur  

12 a/b 500m schoolslag tijdrace heren jeugd en senioren 15.00 uur ssh/j 
13 a/b 500m schoolslag tijdrace dames jeugd en senioren aansluitend ssd/j  
14 a/b 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 15.20 uur ssjj 
15  500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 15.25 uur ssjm 
16 a/f 1000m schoolslag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.35 uur m-ssh 
17 a/f 1000m schoolslag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.45 uur m-ssd 
18 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren 16.00 uur vsh/j 
19 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren 16.05 uur vsd/j 
20  3x250m vrije slag estafette d/h/mixed 16.50 uur  

P1000  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 17.00 uur  
 

opm Prijsuitreikingen worden gehouden tijdens de prestatietochten. 
opm Prijzen die niet opgehaald worden, vervallen aan de organisatie. 
opm Estafette wordt gezwommen met ploegen van 3 personen die elkaar aflossen, deze leden hoeven niet van één vereniging 

te zijn. Prijs: taart per categorie. 
opm De startgelden kunnen ook overgemaakt worden op bovenstaand rekeningnummer. De overschrijving moet dan uiterlijk op 

donderdag 19 juni om 20.00 uur op deze rekening staan onder vermelding van startgeld ‘naam vereniging 
opm ‘Ga voor de routebeschrijving naar ttp://www.owwdebinnenmaas.nl/Route.html 

 
  


