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Brochure: interland Nederland-België – woensdag 13 juli 2016 

 
Tijdens de Europese Kampioenschappen Open Water Zwemmen 2016 in Hoorn  
zwemmen op woensdag 13 juli de landenteams van Nederland en België tegen elkaar  
op de schoolslag als promotie voor deze slag, en als revanche voor het E.K. -voetbal.  

Leeftijdsgroepen 
De nationale zwembonden selecteren een schoolslagteam dat bestaat uit twee mannelijke en twee 
vrouwelijke zwemmers, uit elk van de vijf (gelegenheids)categorieën: 
 geboren in 2005 t/m 2002: MINIEMEN; 
 geboren in 2001 en 2000: KADETTEN; 
 geboren in 1999 t/m 1995: JEUGD 
 geboren in 1994 t/m 1977: SENIOREN; 
 geboren in 1976 en eerder: VETERANEN. 

Een team bestaat dus uit twintig zwemmers. 

Afstanden 
De jeugd en de senioren zwemmen 2 km, de andere categorieën 1 km, volgens de Nederlandse 
regels (‘niet hinderen’ is bij voorbeeld bij schoolslag de regel; 3 m afstand houden, volgens de 
Belgische regels, is dus niet nodig). 

Grand-Prix systeem 
Voor de puntentelling geldt het grand-prix -systeem: 10-6-4-3-2-1 voor plaats 
1-2-3-4-5-6. De punten worden verdeeld over alle zwemmers per categorie: mogelijk doen er ook 
zwemmers mee die niet tot de landenteams behoren (of tot andere landen). Alleen de door de 
teamzwemmers behaalde punten tellen mee voor het eindtotaal. Het team met het hoogste aantal 
behaalde punten wint de ‘cup met de grote oren’, en natuurlijk de grote overwinningstaart.  
Voor het tweede team is een bescheiden cup, en voor alle deelnemers is een speciale 
herinneringsmedaille beschikbaar.  

De wedstrijden beginnen om 15.30 en 19.00 uur  
Alle zwemmers starten gelijktijdig: de 1km -zwemmers om 15.30 en de 2km -zwemmers om 19.00 
uur. Ze zwemmen in de historische Buitenhaven van Hoorn: van de start bij WSVH tot het keerpunt 
Kleine Gat en terug, in totaal 2 X 500 m (boeien altijd aan de linkerschouder). 
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Programma 
Het programma voor 13 juli heeft voor de interlandzwemmers meer mogelijkheden: om te genieten 
van het E.K. -team event, en om mee te zwemmen bij het N.K. -team event, en de 5km ‘Ter Rede 
van Hoorn’. (Zie voor het N.K. -team event en de 5km ‘Ter Rede van Hoorn’ de website 
www.terredevanhoorn.nl of www.noww.nl.) 
10.00-12.00 uur  E.K. -team event 5km 
14.00-15.30 uur  N.K. -team event 3km 
15.00 uur  briefing interlandzwemmers in restaurant De Loods (W.S.V. Hoorn, Julianapark 

1; parkeren op parkeerterrein De Nieuwe Wal; pendeldienst van parkeerterrein 
naar locatie) 

15.30-16.00 uur  schoolslaginterland 1 km  
17.00-19.00 uur  individueel 5km ‘Ter Rede van Hoorn’ 
19.00-20.00 uur  schoolslaginterland 2 km  
21.30 uur   prijsuitreiking in restaurant De Loods 

Inschrijven 
Inschrijven voor de schoolslaginterland door de Belgische zwemmers bij: 
Jan Cocquyt – jan@lorelei.be; 
door de Nederlandse zwemmers bij: 
Hans Schoenmakers – jwpschoenmakers@gmail.com. 
Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 3 juli; daarna gaat de totale inschrijflijst (naam, m/v, 
leeftijd, startnummer) via Olowis naar: trvhinschrijvingen@ziggo.nl.  
De geselecteerde teamzwemmers doen gratis mee, andere zwemmers rekenen voor de interland € 
7,00 af bij het jurysecretariaat.  
Alle ingeschreven zwemmers kunnen gratis kamperen naast de baan; zij moeten dat bij hun 
inschrijving vermelden. Voor de kampeerders is een grote gastentent beschikbaar (toiletten en 
douches zijn in de accommodatie van WSVH ernaast). 

Caps 
De Belgische zwemmers krijgen van de organisatie een rode cap (1 t/m 50) van de Rode Duivels, de 
Nederlandse een oranje cap (51 t/m 99) van de Nederlandse Leeuwen. De caps mogen behouden 
worden. 

Internationale jury 
De puntentelling op de wedstrijddag is in handen van het wedstrijdsecretariaat (twee Nederlandse 
juryleden). Scheidsrechter is een Belgisch jurylid (Franky Joos), de starter/tijdwaarnemer is een 
Nederlands jurylid. Daarnaast worden een jury ingezet van vijf Nederlandse leden, Reddingsbrigade 
Notwin voor de veiligheid, en een speaker voor de verslaggeving. 

Tips 
Gasten die op woensdag aankomen in Hoorn, kunnen in de nachten van woensdag tot zondag 
kamperen op de locatie, genieten van alles wat de E.K. te bieden heeft, en vrijdag eventueel 
een trip naar Amsterdam maken. 
Restaurant De Loods van WSVH ligt naast de baan en de camping: voor een prima maaltijd, en niet 
duur! 
Zaterdag is de open-waterwedstrijd in Anna Paulowna, en zondag is die in Amsterdam 
(Gaasperplas). Vanuit Hoorn zijn de locaties daar in een uurtje te bereiken: een sportieve trip in 
Holland voor de liefhebbers. Zie voor deze wedstrijden: www.noww.nl. 

 

 

 


