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Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 2016 en 
44e Ganzetrek Wilhelminadorp  
wedstrijddatum Zaterdag 3 september 2016 

 

wedstrijdlocatie Kanaal naar Goes bij Wilhelminadorp 
organisatie Z&PC De Ganze i.s.m. de KNZB 
baanlengte/vorm baan Kanaal, rechte lijn van 1500m 
sluiting inschrijving Maandag 29 augustus 2016, 22.00 u. 
kosten wedstrijd € 7,00 (eerste start) € 3,50 (volgende 

starts) 
kosten chips tijdwaarneming 
(niet ONK deelnemers) 

€ 3,00 per set (1 zwemmer, hele dag) 

kosten prestatietocht € 3,00 
Kosten ONK wedstrijden Zie bepalingen KNZB 
contactpersoon organisatie Huug van Vossen 
telefoon 06-53765925 
e-mailadres organisatie ganzetrek@zeelandnet.nl  
contactpersoon KNZB Nancy Roza 
telefoon 030-7513248 
e-mailadres nancy.roza@knzb.nl  
inschrijvingen OLOWIS. 
website KNZB www.knzb.nl  

programma 
 aanvang ca ow-klas 

1 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 11.00 u. vsjj 
2  1000m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 11.05 u. vsjm 
3 a/f ONK 3000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 11.30 u. M-vsh 
4 a/f ONK 3000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 11.35 u. M-vsd 
5  250m vrije slag jongens minioren 3 en jonger 11.40 u.  
6  250m vrije slag meisjes minioren 3 en jonger 11.40 u.  
7  500m vrije slag jongens minioren 6 en jonger 13.15 u.  
8  500m vrije slag meisjes minioren 5 en jonger 13.20 u.  
9 a/b ONK 1500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 13.30 u. ssjj 

10 a/b ONK 1500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 13.35 u. ssjm 
11 a/f 1000m schoolslag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 14.00 u. M-ssh 
12 a/f 1000m schoolslag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ en 70+ 14.05 u. M-ssd 

  Prijsuitreikingen & doorlating scheepvaartverkeer   
13 a/b ONK 5000m vrije slag heren jeugd en senioren  14.30 u. vsh/j 
14 a/b ONK 5000m vrije slag dames jeugd en senioren  14.35 u. vsd/j 
15 a/b ONK 3000m schoolslag heren jeugd en senioren  15.25 u. ssh/j 
16 a/b ONK 3000m schoolslag dames jeurd en senioren  15.30 u. ssd/j 
17  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 16.15 u.  
18  250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6+7 jarigen onder begeleiding 18+) 16.20 u.  

  prijsuitreiking op het wedstrijdterrein. 16.30 u.  

Opmerkingen 
1. Prijzen die niet door de deelnemer persoonlijk in ontvangst worden genomen vervallen aan de organisatie. 
2. Telt mee voor de Zeelandbekers 
3. Indien bij inschrijven geen capnummer wordt doorgegeven zullen cap/nummer van de organisatie worden 

toegewezen 
4. ETW-chips. De deelnemers die niet aan het NK-programma deelnemen betalen de kosten voor de chips 

zoals hierboven aangegeven voor het gehele weekend. Indien een deelnemer aan 1 NK-programma 
deelneemt, is het gebruik van de ETW-chip gratis bij deelname aan de overige onderdelen tijdens het 
gehele weekend. 
De kosten voor het niet inleveren van de geleende ETW-chips worden aan de vereniging die heeft 
ingeschreven doorberekend. 
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5. Let op! NK programmanummers: inschrijven = betalen, ook als je op een later tijdstip afmeldt. Afmeldingen 
voor niet-NK programmanummers na dinsdag 18.00 u. zullen in rekening gebracht worden. 

6. De deelnemers worden aangeraden om minstens 45 minuten voor de aanvang aanwezig te zijn 
7. Deelnemers aan de 5.000m die niet 1 uur na de start het keerpunt (2500m) genomen hebben, worden na 

opdracht van de scheidsrechter door de organisatie uit het water gehaald. 
8. Per zwemmer is één herinnering beschikbaar (ongeacht het aantal starts) 

 

 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf A58 knooppunt De Poel (Goes) 
Neem de A256 richting Zierikzee/Rotterdam. Sla bij de afslag Wilhelminadorp rechtsaf. In de flauwe bocht slaat 
u linksaf het dorp in. 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf de Zeelandbrug 
Ga richting Goes, N256. Neem de eerste afslag links na de Zandkreeksluizen. Dit is dezelfde afrit als hierboven 
beschreven. 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf de Oosterscheldekering 
Volg de N255 richting Kamperland-Wissenkerke. Vervolgens als vanaf de Zeelandbrug. 

Caps ophalen  
Caps ophalen bij de start. De brug in het dorp oversteken en dan linksaf. 


