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25  3000m vrije slag heren senioren open 16.10 uur vsh/j 
26  3000m vrije slag dames senioren open 16.20 uur vsd/j 
27  500m schoolslag individuele tijdrace heren senioren open 16.30 uur ssh/j/ssj 
28  500m schoolslag individuele tijdrace dames senioren open 16.30 uur ssd/j/ssm 
29  1000m ROC van Twente  

(waves van 20 á 25 deelnemers, start per 5 min) 
aansluitend  

Opmerkingen 
1. Prijzengeld bij programma 3 en 4; heren senioren en dames senioren (1e € 50, 2e € 30, 3e € 20). 
2. 5km vrij telt mee voor dames en heren jeugd klassementen.  
3. 10 km vrij telt mee voor seniorenklassementen, niet voor de jeugd klassementen.  
4. 5 km. finish is bij keerpunt 10 km. Vervoer terug voor zwemmer/begeleider wordt geregeld 
5. Uitsluittijd 10 km: Na 2 uur en 15 minuten moet men het keerpunt in Vroomshoop  bereikt hebben. 
6. Programmanummers 1 t/m 5 kennen eigen wedstrijdbepalingen betreffende de veiligheid, zie website 

organisatie. 
7. Programmanummer 5 kent een eigen wedstrijdbepaling, zie website en programma. 
8. Voor programmanummer 1 t/m 5 dient bij de inschrijving een volwassen begeleider te worden 

opgegeven. Zonder begeleider op de wedstrijddag kan niet worden gestart! 
9. Er zijn prijzen per programmanummer. 
10. Bij inschrijving per e-mail is een reply het bewijs van inschrijven.  
11. Prijsuitreikingen vinden plaats tijdens de wedstrijden, prestatietochten en ROC. De overige prijsuitreikingen 

zijn na afloop. 
12. Programmanummers 5-21-22-27 en 28 tellen niet mee voor klassement  i.v.m. bepalingen TOWZ. 

Aanvangstijdstip ligt te dicht bij de 10km en er mogen slechts 2 nummers per klassement meetellen. . 
13. Gratis parkeren op industrieterrein Weitzelpoort. 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf de A1: 
Neem afslag (28) Rijssen. 
Sla linksaf Provincialeweg/ 
N347 naar Rijssensestraat 
/N350. Sla rechtsaf naar 
de Rijssensestraat /N350. 
Bij 2 rotondes rechtdoor. 
Sla rechtsaf en voeg in op 
de A35 richting Almelo/ 
Wierden-Nrd./Enschede 
(blijf rechts). Neem afslag 
31 Almelo-W. naar N36 
richting Almelo-
W./Wierden-Nrd./Har-
denberg/ Ommen. Neem 
afslag Aadorp/Vriezenveen 
W. Sla linksaf de 
Aadorpweg op. Bij 2e 
lichten de weg vervolgen 
naar Nw. Daarlerveen-
seweg. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Handelsweg. Einde weg linksaf Nijverheidsweg. Zoek parkeer-
plek aan deze straat. Kom te voet naar de start aan de Kanaalweg-Noord 65/D. 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf de N36 uit noorden: 
Volg bovenstaande routebeschrijving vanaf: 
Neem afslag richting Vriezenveen-W/Aadorp 
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7e Open Water Zwemevenement Merwedekanaal Vianen 
wedstrijddatum zaterdag 25 juni 2016 

 
 

wedstrijdlocatie Sluiseiland 26, 4132 AG  VIANEN 
GPS coördinaten Breedte 51°59’31,63”N  

Lengte 5°05’47,11”O 
organisatie Stichting OWZ Merwedekanaal 
baanlengte/vorm baan 2500m in een vrijwel rechte baan 
sluiting voorinschrijving dinsdag 21 juni 2016 om 24:00 uur 
kosten wedstrijd (ter 
plaatse) 

€ 7,00 bij één start en  
bij 2 starts € 12,00, bij 3e en iedere 
volgende start € 3,00 extra 

kosten estafette € 5,00 per team 
kosten prestatietocht  € 4,00 per afstand 
kosten leencap € 5,00 borg 
betaling kosten vooraf Betaling kan op de dag zelf, of voor 

donderdag 23 juni 2016 overmaken 
op rekeningnummer 
NL20RABO0177097930 t.n.v. Stichting 
OWZ Merwedekanaal 

contactpersoon organisatie Marian van Kilsdonk 
telefoon  +316 2250 2810 (van 19.00 - 21.30 

uur) 
e-mailadres organisatie wedstrijdsecretariaat@ 

owzmerwedekanaal.nl  
inschrijvingen Via OLOWIS  
website organisatie www.owzmerwedekanaal.nl  
telefoon op de wedstrijddag Contactpersoon zie hierboven 

Programma 
 aanvang ca. ow-klas 

  juryvergadering  09.00 uur  
1 a/b 5000m vrije slag heren jeugd en senioren. 10.30 uur vsh/j 
2 a/b 5000m vrije slag dames jeugd en senioren 10.32 uur vsd/j 
3  500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6  10.40 uur  
4  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 en junioren 1 10.45 uur  
5 a/b 1000m vrije slag jongens minioren 6 en junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 11.00 uur vsjj 
6  1000m vrije slag meisjes, junioren 1 t/m 3 11.05 uur vsjm 
7 a/f  1000m schoolslag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.25 uur M-ssh 
8 a/f 1000m schoolslag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.35 uur M-ssd 
  prijsuitreiking en pauze voor doorlating scheepvaart 12.10 uur  

9 a/b 3000m vrije slag heren jeugd en senioren 12.40 uur geen 
10  a/b 3000m vrije slag dames jeugd en senioren 12.42 uur geen 
11  3000m vrije slag triatleten (wetsuit toegestaan) 12.44 uur  
12 a/b 250m vrije slag mix minioren 1 t/m 3 12.50 uur  
13 a/b 1000m vrije slag heren jeugd en senioren 13.00 uur vsh/j 
14 a/b 1000m vrije slag dames jeugd en senioren 13.05 uur vsd/j 
15  500m prestatietocht vanaf 9 jaar 13.25 uur  
16 a/b 500m schoolslag jongens minioren 6 en junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 13.40 uur ssjj 
17   500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3. 13.45 uur ssjm 
18 a/f 1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.50 uur M-vsh 
19 a/f 1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.55 uur M-vsd 

  prijsuitreiking en pauze voor doorlating scheepvaart 14.20 uur  
20 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren 14.50 uur ssh/j 
21 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren 14.55 uur ssd/j 


