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10.28 Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 2015 en 
4e PSV Arena SportEmotion Kanaalrace 2015 te Oirschot  

wedstrijddatum zaterdag 29 augustus 2015 

 
 

 

wedstrijdlocatie Wilhelminakanaal t.h.v. Passantenhaven, De Rijt 
Oirschot 

organisatie PSV Zwemmen i.s.m. KNZB 
baanlengte/vorm baan 1000m in een vrijwel rechte baan  
sluiting inschrijving  maandag 24 augustus 2015 om 12.00 uur 
kosten 1e wedstrijdstart € 6,00 (ontvangen vóór 27 augustus 2015) 

€ 7,00 (contante betaling, max. 30 minuten voor 
aanvang wedstrijd) 

kosten 2e wedstrijdstart € 5,00 (ontvangen vóór 27 augustus 2015) 
€ 6,00 (contante betaling, max. 30 minuten voor 
aanvang wedstrijd) 

kosten ETW-chip  
(voor niet-ONK-deelnemers) 

€ 2,75  
(inclusief voor de deelname in Oosterhout) 

betaling per bank  
(voor 27 augustus 2015) 

Vriendelijk verzoek om het totaal per vereniging 
over te maken op het bankrekeningnummer: 
NL92RABO0146127056 t.n.v. PSV zwemmen 
o.v.v. naam vereniging + aantal deelnemers + 
aantal starts + eventuele leencaps + ETW-chips 

kosten prestatietocht € 3,00 
kosten latex leencap € 1,00 (huur) + € 4,00 (borg) 
contactpersoon organisatie  Caroline Smits  

p.a. Garstakker 8  
5688  PJ OIRSCHOT  

telefoon +31 49 9573 873 of +316 1587 8003 
voor informatie inschrijving Bianca Flupsen 
telefoon +316 2541 5626 
e-mailadres organisatie info@psvopenwater.nl  
inschrijvingen Via OLOWIS (inschrijving.noww.nl) 
website organisatie www.psvopenwater.nl 
algemene informatie/B.G.G. +316 1587 8003 
telefoon op de wedstrijddag +316 1587 8003 of +316 2541 5626 
contactpersoon KNZB voor 
informatie en inschrijving 
ONK 

Nancy Roza  
Postbus 7217  
3530 JE NIEUWEGEIN  

telefoon KNZB +3130 751 3248 
e-mail KNZB nancy.roza@knzb.nl 
kosten ONK wedstrijden zie bepalingen KNZB 
inschrijvingen ONK Via OLOWIS of nkinschrijvingen@knzb.nl 
sluiting inschrijving ONK woensdag 5 augustus om 12.00 uur 
website KNZB knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen 
 
programma  aanvang ca ow-klas 
  juryvergadering in de ruimte van Scouting Oirschot (Eindhovensedijk 28) 09.00 uur  
1 a/f NK 3000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, etc. t/m 70+ 10.00 uur M-vsh 
2 a/f NK 3000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, etc. t/m 70+ 10.05 uur M-vsd 
3 a/b NK 1500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 10.50 uur ssjj 
4 a/b NK 1500m schoolslag meisjes junioren 1, junioren 2 en 3 10.55 uur ssmj 
5 a/b NK 3000m schoolslag heren jeugd, heren senioren 11.10 uur ssh/j 
6 a/b NK 3000m schoolslag dames jeugd, dames senioren  11.15 uur ssd/j 
  openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend verkeer   12.30 uur  
7  NK 3000m vrije slag Team-event 13.00 uur  
8  250m vrije slag mixed (jongens en meisjes) minioren 1 t/m 3 13.45 uur  
9 a/b 500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6, meisjes minioren 4 en 5 13.50 uur  
10  a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 13.55 uur vsjj 
11  1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3 14.00 uur vsmj 
12 a/l 1000m schoolslag heren Masters 20+, 25+ etc. t/m 75+ 14.10 uur M-ssh 
13 a/l 1000m schoolslag dames Masters 20+, 25+ etc. t/m 75+ 14.15 uur M-ssd 
14 a/c 250m, 500m, 1000m prestatietocht 6 jaar en ouder (250m voor 6 & 7 jaar onder begeleiding 

van een zwemmer 18+) 
14.30 uur  

  openstelling kanaal i.v.m. doorlating varend  verkeer 14.45 uur  
15 a/d 500m schoolslag jongens minioren 4, minioren 5 en 6, meisjes minioren 4 en 5 15.15 uur  
16 a/d 500m schoolslag tijdrace jongens junioren 1+ 2, junioren 3 + 4, heren jeugd, heren senioren 15.25 uur ssjj/h/j 
17 a/c 500m schoolslag tijdrace meisjes junioren 1 t/m 3, dames jeugd, dames senioren 15.30 uur ssmj/d/j 
18 a/b 2000m vrije slag heren jeugd en senioren  15.40 uur vsh/j 
19 a/b 2000m vrije slag dames jeugd en senioren  15.45 uur vsd/j 
20 a/l 1000m vrije slag heren Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+ 16.05 uur M-vsh 
21 a/l 1000m vrije slag dames Masters 20+, 25+, etc. t/m 75+ 16.10 uur M-vsd 
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opm 1 ETW-chip : de deelnemers die niet aan het NK-programma deelnemen, betalen € 2,75 tijdens het gehele weekend. 
Indien een deelnemer aan 1 NK-programma deelneemt, is het gebruik van de ETW-chip gratis bij deelname aan de 
overige programmanummers tijdens het gehele weekend.

opm 2 De kosten voor het niet inleveren van de geleende ETW-chips worden aan de vereniging die heeft ingeschreven 
doorberekend. 

opm 3 Let op! NK-programmanummers: inschrijven = betalen startgeld, ook als je op een later tijdstip afmeldt. 
opm 4 Afmeldingen voor niet-NK-programmanummers na maandag 24 augustus 2015 12:00 uur zullen in rekening worden 

gebracht! 
opm 5 De wedstrijd telt mee voor het klassement Brabantbekers  
opm 6 Toegang tot het wedstrijdterrein is GRATIS. 
opm 7 Aanmelden bij voorkeur via OLOWIS 
opm 8 Prijsuitreiking zal verspreid over de dag plaatsvinden, omstreeks 12.30, 14.30 en 17.00 uur 

De prijzen dienen persoonlijk bij de prijsuitreiking opgehaald te worden, anders vervalt deze aan de organisatie 
Voor de nummers. 8, 9, 10,11,15,16, 17,18 en 19 zijn er prijzen per vermelde leeftijdsgroep.  
Voor de nummers. 12, 13, 20 en 21 is er per 5-jarige leeftijdsgroep één prijs. 

opm 9 Parkeren:  1. Carpool-plaats achter het BP-tankstation (Kempenweg 5 Oirschot) 
 2. Kempenhorstcollege (Eikenbussel 1 Oirschot). 
 3. Sporthal de Kemmer (Bloemendaal 5 Oirschot). 

opm 10 Gebruik van warme douches en toiletten bij de Scouting Oirschot (Eindhovensedijk 28). 
opm 11 Bij inschrijven zonder capnummer, krijgt u een cap van de organisatie toegewezen. Dit geldt ook indien je bij de 

voorstart verschijnt met een cap met een ander nummer dan ingeschreven! 
opm 12 De gehele dag is er een stand van SportEmotion aanwezig. 

  
 

 
LET OP! Het is verboden om auto’s in de berm van de weg te parkeren.  

Er zullen regelmatig politiecontroles plaatsvinden. 
 

Routebeschrijving vanaf A58 afrit 
Oirschot  
Ga aan het eind van de afrit komend vanaf 
Eindhoven rechts- en komend vanaf 
Tilburg linksaf.  
P1:  Carpool-plaats achter BP-station 

(Kempenweg 5) bij de 1e rotonde 3e 
afslag rechts, 1e afslag rechts 

P2:  Kempenhorstcollege (Eikenbussel 1) 
bij de 1e rotonde 3e afslag rechts, 2e 
afslag rechts. 

P3:  Sporthal de Kemmer Bloemendaal 5 : 
bij de 1e rotonde 3e afslag rechts, 
einde weg rechts af de 
Eindhovensedijk op. Na 750m rechtsaf 
de straat Bloemendaal in waar het 
parkeerterrein is gelegen  

Volg circa 700m, vanaf de gratis 
beschikbaar gestelde parkeerplaatsen, de 
aangegeven route naar het wedstrijdterrein 
Wilhelminakanaal t.h.v. passantenhaven, 
gelegen aan de Rijt.  

 


