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10.26 30e Internationale Open Water Wedstrijden Willebroek en
3e Internationale Lange afstandsjogging VWZ Willebroek, Belgie
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
baanlengte en -vorm
sluiting inschrijving
kosten per wedstrijdstart
contactpersoon organisatie
telefoon
e-mail
website

zaterdag 29 augustus 2015
Bloso sportcentrum Hazewinkel,Willebroek
VWZ, Willebroek
rechte lijn van 2000 meter
woensdag 19 augustus 2015
€ 7,00 voor 10.000m
€ 8,00 voor lange afstands jogging
Werner Buls
Arthur Borghijsstraat 1 bus 12
2870 Puurs-Ruisbroek
+32 475 479 903 of +32 388 99 662
Werner.buls@skynet.be
www.vwz.be

programma
Secretariaat open
Veiligheids vergadering
1 10.000m vrije slag dames
2 10.000m vrije slag heren
Onder de VZF / KBZB / FINA reglementen
Lange afstandsjogging:
A 3800m vrije slag dames
B 3800m vrije slag heren

aanvang ca
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.15 uur
14.00 uur
14.10 uur

Reglement:
1. Iedere deelnemer zal een verklaring ondertekenen dat hij voldoende fit is om aan deze jogging deel te nemen.
2. Om de zwemjogging te laten doorgaan zal het zwemwater min 16°C zijn. In de laatste 2 weken zal de temperatuur van het
water op onze website staan: www.VWZ.be.
3. Zwemmen in een wetsuit is toegestaan indien de watertemperatuur 24° niet overschrijdt.
4. Om deel te nemen aan deze jogging is geen licentie nodig.
5. Ieder zwemmer dient zich persoonlijk op het secretariaat aan te melden om:
a. Het startgeld te betalen indien dit nog niet gebeurd is.
b. Zijn chip
i. te registeren
ii. te ontvangen na betaling waarborg
c. Zijn badmuts te ontvangen
d. Laatste inlichtingen te verkrijgen
6. Ieder zwemmer dient 15 minuten voor de start aanwezig te zijn aan de startlijn.
a. Dames om 13u45
b. Heren om 13h55
7. Iedere zwemmer schikt zich zonder protest aan de richtlijnen van de brandweer, de redders en het toezichtpersoneel.
8. Iedere zwemmer ontvangt aan de aankomst een herinnering bij het inleveren van zijn badmuts en geleende chip.
9. Het maximum aantal zwemmers is vastgesteld op 250 deelnemers.
a. De organisatie houdt zich het voorrecht de inschrijvingen af te sluiten voor de opgegeven uiterste inschrijvingsdatum.
b. Inschrijven ter plaatse is alleen mogelijk indien het maximum aantal deelnemers niet is overschreden.

Route vanaf Hazeldonk
Rij naar Antwerpen en volg de ringweg
Neem op het knooppunt Antwerpen-Zuid de A1,
E19 richting Mechelen.
Volg na 16Km op het knooppunt Mechelen-Noord
richting Willebroek.
Ga na 0.6Km linksaf de N16 op.
Ga rechtdoor de Gentsesteenweg (N16) op (na
450m)
Ga rechtdoor de Steenweg op Blaasveld (N16)
op (na 1.7Km)
Ga na 350m rechtsaf de Brouwerijstraat op
Ga na 350m linksaf de Heidonksesteenweg op
Ga rechtdoor de Beenhouwerstraat op (na
1.1Km)
Na 0.7Km bent u gearriveerd (Beenhouwerstraat)
Je ziet dan links van je de ingang van de
roeibaan. Parkeren links op het parkeerterrein.
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10.30 30e Internationale Open Water Wedstrijden Willebroek
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
baanlengte en -vorm
sluiting inschrijving
kosten per wedstrijdstart
contactpersoon organisatie
telefoon
e-mail
website

zondag 30 augustus 2015
Bloso sportcentrum Hazewinkel,Willebroek
VWZ, Willebroek
rechte lijn van 2000 meter
woensdag 19 augustus 2015
€ 7,00
Werner Buls
Arthur Borghijsstraat 1 bus 12
2870 Puurs-Ruisbroek
+32 475 479903 of + 32 388 99 662
werner.buls@skynet.be
www.vwz.be

programma
aanvang ca
1 5000m vrije slag dames
10.00 uur
2 5000m vrije slag heren
10.05 uur
3 3000m school slag benjamins, miniemen en senioren E dames
10.10 uur
4 3000m schoolslag benjamins, miniemen en senioren E dames
10.15 uur
5 3000m vrije slag benjamins, miniemen en senioren E dames
10.20 uur
6 3000m vrije slag benjamins, miniemen en senioren E dames
10.25 uur
Prijsuitreikingen programmanummers 1 t/m 6
12.45 uur
7 2000m vrije slag dames juniors en seniors A & B
14.00 uur
8 1000m vrije slag heren seniors C, D & E
14.00 uur
9 2000m schoolslag dames juniors en seniors A & B
14.20 uur
10 1000m schoolslag heren seniors C, D & E
14.20 uur
11 2000m vrije slag heren juniors en seniors A & B
14.40 uur
12 1000m vrije slag dames seniors C, D & E
14.40 uur
13 2000m schoolslag dames kadetten
15.00 uur
14 1000m schoolslag dames seniors C, D & E
15.00 uur
15 2000m vrije slag heren kadetten
15.20 uur
16 1000m vrije slag dames benjamins en miniemen
15.20 uur
17 2000m schoolslag heren juniors en seniors A & B
15.40 uur
18 1000m schoolslag dames benjamins en miniemen
15.40 uur
19 2000m vrije slag dames kadetten
16.00 uur
20 1000m vrije slag heren benjamins en miniemen
16.00 uur
21 2000m schoolslag heren kadetten
16.20 uur
22 1000m schoolslag heren benjamins en miniemen
16.20 uur
23 500m swimjogging (prestatietocht)
17.00 uur
Prijsuitreiking programmanummers 9 t/m 24
18.00 uur
opm 1 Trofeeën: voor de 3 eerste van elke categorie is een beker ter beschikking. Iedereen ontvangt een aandenken.
opm 2 Betaling starten: ter plaatse voor de aanvang van de wedstrijd
opm 3 De leeftijdscategorieën in België zijn anders dan in Nederland:
Benjamins:
geboren 2004 en 2003
Miniemen:
geboren 2002 en 2001
kadetten:
geboren 2000 en1999
Junioren:
geboren 1998 en 1997
Senioren A:
geboren 1996 en1991
Senioren B:
geboren 1990 en 1981
Senioren C:
geboren 1980 en 1971
Senioren D:
geboren 1970 en 1961
Senioren E:
geboren 1960 en later

Route vanaf Hazeldonk
Rij naar Antwerpen en volg de ringweg
Neem op het knooppunt Antwerpen-Zuid de A1,
E19 richting Mechelen.
Volg na 16Km op het knooppunt Mechelen-Noord
richting Willebroek.
Ga na 0.6Km linksaf de N16 op.
Ga rechtdoor de Gentsesteenweg (N16) op (na
450m)
Ga rechtdoor de Steenweg op Blaasveld (N16)
op (na 1.7Km)
Ga na 350m rechtsaf de Brouwerijstraat op
Ga na 350m linksaf de Heidonksesteenweg op
Ga rechtdoor de Beenhouwerstraat op (na
1.1Km)
Na 0.7Km bent u gearriveerd (Beenhouwerstraat)
Je ziet dan links van je de ingang van de
roeibaan. Parkeren links op het parkeerterrein.
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