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10.29 Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 2015 en 
84e Dopharma Open Water Wedstrijd De Warande te Oosterhout (NB) 

wedstrijddatum zondag 30 augustus 2015 

 
 

 
 

 

wedstrijdlocatie Wilhelminakanaal-Zuid 66, 4903 RA Oosterhout 
wedstrijdorganisatie OZ&PC De Warande i.s.m. KNZB 
baanlengte en -vorm  2500 meter in vrijwel rechte baan 
sluiting inschrijving maandag 24 augustus 2015 om 12.00 uur 
kosten wedstrijd 1e start € 6,00 per start (ontvangen voor 27 augustus 

2015) 
€ 7,00 per start (contante betaling wedstrijddag) 

kosten wedstrijd 2e en volgende 
starts 

€ 5,00 per start (ontvangen voor 27 augustus 
2015) 
€ 6,00 per start (contante betaling wedstrijddag) 

ETW-chip voor diegene die niet 
deelnemen aan het NK* 

€ 2,75 (incl. deelname in Oirschot) 

betaling per bank Vriendelijk verzoek om het totaal van de 
vereniging over te maken voor donderdag 27 
augustus 2015 op het bankrekeningnummer: 
NL67INGB0001726675 t.n.v. OZ&PC De 
Warande o.v.v. naam vereniging + aantal 
deelnemers + aantal starts + eventueel leencaps 
+ ETW-chips 

kosten prestatietocht € 3,00  
kosten latex leencap € 1,50 per cap 
contactpersoon organisatie voor 
informatie en inschrijving 

Corina Emmen en/of Joris Haest 
Postbus 216 
4900 AE  OOSTERHOUT 

telefoon organisatie / informatie +316 2203 4251 b.g.g. +316 4634 3595 
e-mailadres organisatie info2015@dopharmaopenwater.nl 
inschrijvingen Via OLOWIS: inschrijving.noww.nl 
website organisatie www.dopharmaopenwater.nl 
contactpersoon KNZB voor 
informatie en inschrijving NK 

Nancy Roza 
Postbus 7217 
3530 JE  NIEUWEGEIN 

telefoon KNZB +3130 751 3248 
e-mailadres KNZB nancy.roza@knzb.nl 
kosten NK wedstrijden Zie bepalingen KNZB 
inschrijvingen NK Via OLOWIS: inschrijving.noww.nl of e-mail: 

nkinschrijvingen@knzb.nl  
sluiting inschrijving NK woensdag 5 augustus om 12.00 uur 
website KNZB www.knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen 

 
programma aanvang ow-klas 
101 a/b NK 5000m vrije slag heren jeugd, heren senioren 10.00 uur vsh/j 
102 a/b NK 5000m vrije slag dames jeugd, dames senioren 10.05 uur vsd/j 
103 a/b NK 2500m vrije slag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 10.10 uur vsjj 
104 a/b NK 2500m vrije slag meisjes junioren 1, junioren 2 en 3 10.15 uur vsjm 
105 a/f NK 2000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, etc. t/m 70+ 11.00 uur ssh/j 
106 a/f NK 2000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, etc. t/m 70+ 11.05 uur ssd/j 
107 a/b 250m vrije slag jongens minioren 1 t/m 3, meisjes minioren 1 t/m 3 11.40 uur   
    doorvaart + prijsuitreikingen 12.00 uur   
108   500m schoolslag jongens minioren 4 t/m 6 12.30 uur   
109   500m schoolslag meisjes minioren 4 en 5 12.35 uur   
110 a/b 500m schoolslag jongens minioren 6 en junioren 1 en 2, junioren 3 en 4  12.40 uur ssjj 
111   500m schoolslag meisjes minioren 5 en junioren 1, junioren 2 en 3 12.45 uur ssjm 
112 a/b 1500m schoolslag heren jeugd, heren senioren 13.10 uur ssh/j 
113 a/b 1500m schoolslag dames jeugd, dames senioren 13.15 uur ssd/j 
114 a/l 1000m vrije slag Masters heren 20+, 25+, etc. t/m 75+ 13.20 uur M-vsh 
115 a/l 1000m vrije slag Masters dames 20+, 25+, etc. t/m 75+ 13.25 uur M-vsd 
116   1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 13.45 uur   
117   500m prestatietocht 9 jaar en ouder aansluitend   
118   250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6 & 7 jarigen onder begeleiding 18+er) aansluitend   
    doorvaart + prijsuitreikingen 14:15 uur   
119   500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 14.45 uur   
120   500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 14.50 uur   
121 a/b 1000m vrije slag jongens minioren 6 en junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 14.55 uur vsjj 
122   1000m vrije slag meisjes minioren 5 en junioren 1, junioren 2 en 3 15.00 uur vsjm 
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123   1500m vrije slag heren open 15.10 uur vsh/j 
124   1500m vrije slag dames senioren  15.15 uur vsd/j 
125 a/l 1000m schoolslag Masters heren 20+, 25+, etc. t/m 75+ 15.30 uur M-ssh 
126 a/l 1000m schoolslag Masters dames 20+, 25+, etc. t/m 75+ 15.35 uur M-ssd 
    Doorvaart + prijsuitreikingen  16:15 uur   

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. Niet NK-deelnemers kunnen de 
kosten voor de ETW-chip betalen in Oirschot of Oosterhout. 

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

opm 3 Afmeldingen na maandag 24 augustus 2015 12:00 uur zullen in rekening worden gebracht! 
opm 4 Alle wedstrijdnummers tellen ook dit jaar weer mee voor de Brabant-bekers. 
opm 5 Toegang tot het wedstrijdterrein, gebruik warme douches, en toiletten is GRATIS. 
opm 6 Door de gemeente Oosterhout zullen zondag 3 banen in het nabijgelegen 50 meter zwembad ter beschikking 

worden gesteld aan de deelnemers om in- en uit te zwemmen (onder voorbehoud). 
opm 7 Prijzen: de prijsuitreikingen zullen verspreid over de dag plaatsvinden tijdens de pauzes en na afloop. Prijzen 

welke niet persoonlijk bij de prijsuitreiking opgehaald worden vervallen aan de organisatie. 
Voor de nummers: 105, 106, 125 en 126 is er per 5-jarige leeftijdsgroep een prijs. Voor de overige nummers 
(m.u.v. de prestatietochten) zijn er prijzen per vermelde leeftijdsgroep. 

opm 8 Bij inschrijven zonder of met een onjuist capnummer en/of kleur, zal de organisatie automatisch een leencap 
(kosten € 1,50!) toewijzen. Dit geldt ook als een deelnemer bij de voorstart verschijnt met een andere nummer 
en/of kleur dan waarmee is ingeschreven! 

opm 9 De gehele dag is er een stand van SportEmotion aanwezig. 
 

 

Route vanaf A27 (afslag 29 – Oosterhout (punt B)) 
Volg vanaf de afslag de Bovensteweg richting Oosterhout.  
Rijdt alsmaar als maar rechtdoor tot einde weg (T-splitsing). 
Sla links af de Weststadweg op. 
Volg vanaf hier * in devolgende routebeschrijving 

route vanaf A59 (afslag 32 – Made (punt A)) 
Volg vanaf de afslag de Weststadweg richting Oosterhout. 
Rijdt alsmaar rechtdoor op kruisingen en rotondes.  
*Na de Vrachelsebrug (ophaalbrug) gaat deze over in de Lage 
Molenpolderweg. Op de eerstvolgende rotonde de 2e afrit. Dit is de 
Lage Molenpolderweg. Lage Molenpolderweg gaat over in de 
Wilhelminakanaal Zuid. U bent gearriveerd en volg voor parkeren 
de aanwijzigingen op de borden en/of die van onze medewerkers. 


