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5.30 2e Merwede Challenge Nieuwegein 
wedstrijddatum zondag 7 september 2014  
wedstrijdlocatie Herenstraat 18, 3431 CV Nieuwegein 
organisatie Zwemvereniging Aquarijn 
baanlengte/vorm baan 750m in een vrijwel rechte baan 
sluiting inschrijving woensdag 3 september 2014 om 00:00 uur 
kosten wedstrijd € 6,50 bij één start en bij 2 starts € 11.00 

bij 3de en iedere volgende start € 3.00 extra. 
Betaling kan op de dag zelf, of overmaken voor 
donderdag 4 september 2013 op rekeningnr. 
33.10.88.630 

kosten prestatietocht € 4,00 per afstand 
kosten scholenkampioenschap € 20,00 per team 
contactpersoon organisatie Christian van der Lingen 
telefoon 06 83 244 229 
e-mailadres organisatie c.vanderlingen@merwestein.nl 
inschrijvingen via olowis 
website organisatie www.aquarijn.eu / www.merwedechallenge.nl  
telefoon op de wedstrijddag Contact persoon (personen) zie hierboven 

 
programma aanvang ca ow-klas 

  Juryvergadering  12.00 uur  
1  1000 mtr vrije slag heren masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.00 uur Mvsh 
2  1000 mtr vrije slag dames masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.05 uur Mvsd 
3  1000 mtr vrije slag heren jeugd (telt voor jeugd en voor junioren klassementen) 13.30 uur vshj 
4  1000 mtr vrije slag dames jeugd (telt voor jeugd en voor junioren klassementen) 13.35 uur vsdj 
  Doorvaart 14.00 uur – 14.30 uur   

5  250 mtr vrije slag jongens minioren 1,2 en 3 14.30 uur  
6  250 mtr vrije slag meisjes minioren 1,2 en 3 14.30 uur  
7  250 mtr scholenkampioenschap 14.45 uur geen 
8  500 mtr vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 14.50 uur  
9  500 mtr vrije slag meisjes minioren 4 en 5 en junioren 1 15.05 uur  
  Doorvaart 15.30 – 16.00 uur   

10  1000mtr vrije slag (NTB-)triatleten dames/heren met tijdwaarneming (wetsuit toegestaan) 16.00 uur geen 
11  750 mtr prestatietocht vanaf 12 jaar 16.05 uur  
12  500 mtr prestatietocht vanaf 6 jaar 16.30 uur  
13  250 mtr prestatietocht vanaf 9 jaar 16.30 uur  
14  1500 mtr vrije slag heren senioren open (telt voor jeugd en senioren klassementen) 16.50 uur vsh 
15  1500 mtr vrije slag dames senioren open (telt voor jeugd en senioren klassementen) 17.00 uur vsd 

  Einde wedstrijd circa. 17.30 uur  
 

opm Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS: inschrijving.noww.nl 
opm In verband met het scheepvaartverkeer kunnen extreem langzame zwemmers uit het water gehaald worden. 
opm Programmanummers 10 en 11 zijn enkel voor jeugd, het nummer telt derhalve mee voor het juniorenklassement. 

 
Routebeschrijving vanaf Noord/West: 
A12, afslag 16 (Nieuwegein), onderaan afslag rechtsaf, 3e 
stoplichten links (Sweelinclaan), 2e weg rechts (Diepenbrocklaan), 
1ste kruizing links (Nedereindseweg), doorrijden tot de Merwede 
 
Routebeschrijving vanaf Oost: 
A12, afslag 16 (Nieuwegein), onderaan afslag rechtsaf (richting 
Ngein), 4e stoplichten links (Sweelinclaan), 2e weg rechts 
(Diepenbrocklaan), 1ste kruizing links (Nedereindseweg), doorrijden 
tot de Merwede 
 
Routebeschrijving vanaf Zuid: 
A2, afslag 9 (Nieuwegein), bovenaan afslag rechts (richting N’gein), 
2de stoplicht links (AC Verhoefweg), 2de stoplicht rechts 
((Sweelinclaan), 2e weg rechts (Diepenbrocklaan), 1ste kruizing 
links (Nedereindseweg), doorrijden tot de Merwede 
  


