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5.5 Zwemevenement "de Rode Loper" Stadskanaal 
wedstrijddatum zondag 29 juni 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.zwemevenement-derodeloper.nl 
 

wedstrijdlocatie A.G. Wildervanckkanaal, Stadskanaal. 
Recreatiepark “Het Pagedal” 

organisatie Stichting Zwemevenement de Rode Loper 
in samenwerking met zpc Stadskanaal 

baanlengte rechte lijn van 1250 meter 
informatie Rick Kupers 
telefoon (informatie) 0599-454313 of 06-81000769 
e-mail (informatie) info@zwemevenement-derodeloper.nl 
telefoon wedstrijddag 06-11564142 (Jan Glazenburg) 
inschrijfadres Wim Pragt 
e-mail (inschrijvingen) wimpragt@zpcstadskanaal.nl 
telefoon (inschrijvingen) 0599-622557 of 06-33100602 
inschrijven ook via OLOWIS 
sluiting inschrijving maandag 23 juni 2014 
kosten wedstrijd € 5,50 per start 
kosten prestatietocht € 4,00 per start 
kosten deelname Vriendelijk verzoek om het totaal van de vereniging over te maken 

vóór donderdag 26 juni 2014 op rekeningnr. 3807.06.121 t.n.v. Zwemevenement “de Rode Loper” 
o.v.v. naam vereniging + aantal deelnemers + aantal starts. Individuele (contante) betalingen alleen 
op de wedstrijddag zelf. 

 
Programma aanvang ca ow-klas 
  juryvergadering 09.15 uur  

1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren 10.30 uur vsh/j C 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren 10.40 uur vsd/j C 
3 a/b 2500m schoolslag heren jeugd en senioren 11.50 uur ssh/j 
4 a/b 2500m schoolslag dames jeugd en senioren 12.00 uur ssd/j 
5 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2 / junioren 3 en 4 12.30 uur vsjj 
6 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1 / junioren 2 en 3 12.40 uur vsjm 
7 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.50 uur M-vsh 
8 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.00 uur M-vsd 
9  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 13.20 uur  

10  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 13.30 uur  
11 a/b 250m vrije slag jongens / meisjes minioren 1, 2 en 3 13.40 uur  
12  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 en 7 jaar onder begeleiding zwemmer 18 j. e.o.) 13.50 uur  
13  500m prestatietocht 9 jaar en ouder prijsuitreiking 14.00 uur  
14 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren 14.50 uur  
15 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren 15.00 uur  
16 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2 / junioren 3 en 4 15.10 uur ssjj 
17 a/b 1000m schoolslag meisjes junioren 1 / junioren 2 en 3 15.20 uur ssjm 
18 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.30 uur M-ssh 
19 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.40 uur M-ssd 
20 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren 15.50 uur vsh/j 
21 a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren 16.00 uur vsd/j 
22  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 16.45 uur  
  prijsuitreiking   

 
Routebeschrijving 
 
Langs alle invalswegen van Stadskanaal wordt u 
gewezen op recreatiepark ”Het Pagedal”. 
Als u deze verkeersborden volgt komt u bij het open 
water zwemevenement. 
 
Navigatie instellen op: Borgenweg 1 
9502 VB Stadskanaal 
  


