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1.1 3 Nautische Mijlen, De Zwemtocht over de Maas  

evenementsdatum zondag16 augustus 2015 

 

 

evenementslocatie De Maas van Cuijk naar Grave 
evenementsorganisatie Kano Club Grave en  

“Kring Noord Brabant” 
baanlengte en -vorm Rivier de Maas volgend binnen de 

parcoursboeien: 1,5 & 3 nautische 
mijlen (ca. 2,75 resp. ca. 5,5 km) 

sluiting inschrijving Via website: zaterdag 15 augustus 
2015, op zondag is inschrijven ter 
plaatse mogelijk tot 10.00 uur 

kosten prestatietocht bij 
voorinschrijving (7 augustus) 

€ 12,50 

kosten prestatietocht contant € 15,00 
contactpersoon organisatie René van Loosbroek 

Kano Club Grave 
e-mail info@kano-club-grave.nl  
inschrijvingen Formulier op website  

of inschrijven bij 
Eetcafé de Maaspoort 
Maasstraat 20  
5361 GG  GRAVE 

website www.nautischemijlen.nl 

 
programma  aanvang ca klassement 

  briefing en transport naar startplaats 11.00 uur  
1  3 nautische mijlen (ca. 5,5km) vrije slag heren senioren  13.00 uur geen! 
2  3 nautische mijlen (ca. 5,5km) vrije slag dames  senioren 13.00 uur geen! 
3  1,5 nautische mijlen (ca. 2,75km) vrije slag heren senioren 13.30 uur geen! 
4  1,5 nautische mijlen (ca. 2,75km) vrije slag dames senioren 13.30 uur geen! 

  aankomst vanaf 14.00 uur  

opm 1 De zwemmers worden op een ponton achter een sleepboot naar de start vervoerd.  
opm 2 EHBO reddingsvaartuigen aanwezig voor de beveiliging. 

Vrijwillige brandweer aanwezig.  
Begeleiding van zwemmers door kajaks van Kano Club Grave 

opm 3 Elke deelnemer ontvangt een medaille na aankomst. 
opm 4 Er is geen maximum aantal deelnemers. 
opm 5 Inclusief soep met stokbrood na afloop.  
opm 6 Betaling vooraf betekent dat je voor 7 augustus € 12,50 overmaakt op: NL 61 RABO 0110 5198 84 t.n.v. Kano Club 

Grave, kenmerk Nautische Mijlen 2015.  

 

 

Routebeschrijving naar start 

locatie vanaf afslag 4 Cuijk op 

de A73 : 
Vertrek in westelijke richting Beers en 
Grave) op de Provincialeweg (N321) 
Rechtdoor op de Maasveld (N321) 
Na 2.7Km  
Rechtdoor op de Vegetasscheweg 
(N321). 
Na 3.2Km 
Rechtdoor op de Jan van Cuykdijk (N321)  
Na 1Km 
Rechtdoor op de Sint Elisabethstraat 
(N321)  Na 1.2Km  
Na 14m rechtsaf de Brugstraat op 
Na 25m rechtsaf de Prinsenstal op 
Rechtdoor de Maaskade op (na 150m) 
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