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6e SPEEDO Swim-in Leiden 
wedstrijddatum vrijdag 17 juni 2016 
wedstrijdlocatie Witte Singel, Leiden (start bij de 

Oude Sterrewacht, 
Sterrenwachtlaan 11) 

organisatie LZ 1886 i.s.m. ELSZWV Aquamania 
baanlengte/vorm baan 1500m met krommingen 
sluiting inschrijving maandag 13 juni om 20.00 uur 
kosten 3000m € 10,00 
kosten 1000m en 1500 m € 7,50 
kosten 250m € 4,00 
na-inschrijving 
prestatietocht 

€ 10,00 

kosten estafette GRATIS 
contactpersoon organisatie Thierry van der Spek 
telefoon (ook wedstrijddag) +316 4537 2873 
e-mailadres organisatie info@swiminleiden.nl  
inschrijvingen KNZB-wedstrijdnummers via 

OLOWIS  
Triatleten en prestatietochten via: 

website organisatie www.swiminleiden.nl 

Programma 
anvang ca ow-klas 

juryvergadering  16.45 uur 
1 250m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 18.00 uur 
2 250m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 18.00 uur 
3 250m vrije slag jongens minioren 1 t/m 3 18.05 uur 
4 250m vrije slag meisjes minioren 1 t/m 3 18.05 uur 
5 1500m vrije slag heren jeugd en senioren 18.15 uur vsh/j 
6 1500m vrije slag jongens junioren 1 t/m 4 18.17 uur vsjj 
7 1500m vrije slag dames jeugd en senioren  18.20 uur vsd/j 
8 1500m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3 18.22 uur vsjm 
9 1000m vrije slag heren - Open Leids Studentenkampioenschap Open 

Water Zwemmen  
18.45 uur geen 

10 1000m vrije slag dames - Open Leids Studentenkampioenschap Open 
Water Zwemmen  

18.47 uur geen 

11 1500m vrije slag triatleten (met tijdwaarneming) 19.00 uur geen 
12 1500m prestatietocht 12 jaar en ouder 19.05 uur  
13 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 19.30 uur M-vsh 
14 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 19.35 uur M-vsd 
15 3000m vrije slag heren jeugd en senioren 20.00 uur vsh/j 
16 3000m vrije slag dames jeugd en senioren 20.05 uur vsd/j 
17 4x100m vrije slag estafette all-in 21.00 uur  
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Opmerkingen 
1. Programmanummer 1 en 2 starten gezamenlijk, evenals programmanummer 3 en 4. 
2. Bij de programmanummers 5/6 en 7/8 starten de junioren en jeugd/senioren in waves. 
3. Voor deelname aan de Studentenkampioenschappen (prog.nr. 9 en 10) dienen de deelnemers te studeren 

aan een HBO- of WO-instelling, of zijn daar niet langer dan één jaar geleden afgestudeerd. Bij dit nummer 
is tijdwaarneming aanwezig, het hebben van een KNZB-startnummer is niet verplicht. Het KNZB-
wedstrijdreglement is van toepassing op dit programmanummer. 

4. Voor deelname aan programmanummer 11 (1500 vrij triatleten) is een NTB-licentie verplicht. Op dit 
nummer zijn wetsuits toegestaan. 

5. Programmanummers 15 en 16: indien bij het 1500 meter-passage de achterstand van een deelnemer op de 
koploper meer dan 15 minuten bedraagt, kan deze deelnemer uit de race worden genomen. 

6. Naamsponsor Speedo stelt prijzen in natura ter beschikking. 
7. Deelname aan de 4x100m vrije slag estafette (programmanummer. 17) is gratis! 
8. Op het wedstrijdterrein bij de Oude Sterrewacht en Hortus Botanicus zijn geen honden toegestaan. 
9. Op het wedstrijdterrein bij de Oude Sterrewacht en Hortus Botanicus mogen geen tentharingen gebruikt 

worden. 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving 
Let op: de Sterrenwachtlaan is 
afgesloten wegens 
bouwwerkzaamheden. Het 
wedstrijdterrein is te bereiken via 
de Kaiserstraat - Zegersteeg - 5e 
Binnenvestgracht (ter plaatse 
bewegwijzerd). 
De Oude Sterrewacht ligt op 
loopafstand van station Leiden 
Centraal (circa 20 minuten). Er 
rijden ook diverse stadsbussen 
(halte Witte Rozenstraat). 
Automobilisten kunnen het beste 
(betaald) parkeren op Haagweg 6: 
www.stadsparkeerplan.com. Van 
daaruit is de wedstrijdlocatie te voet 
(circa 10 minuten) of met gratis 
pendelbus te bereiken. In de directe 
nabijheid is (betaalde) 
parkeergelegenheid op de 
Garenmarkt of in de naastgelegen 
woonwijk. Zie ook: 
www.leiden.nl/parkeren. Op de 
Sterrenwachtlaan is geen 
parkeergelegenheid. 

 


