87e Dopharma Open Water Zwemklassieker De Warande, Oosterhout (NB)
wedstrijddatum
wedstrijdlocatie
wedstrijdorganisatie
baanlengte en -vorm
sluiting inschrijving
kosten 1e start
kosten volgende starts
kosten teamevent
betaling per bank

betaling contant
wedstrijddag
kosten prestatietocht
kosten latex leencap
contactpersoon organisatie
telefoon en informatie
e-mailadres organisatie
inschrijvingen
website organisatie

zondag 26 augustus 2018
Wilhelminakanaal-Zuid 66,
4903 RA Oosterhout
OZ&PC De Warande
2500 meter in vrijwel rechte lijn
maandag 20 augustus 2018 om 12.00 uur
€ 7,00 per start (contant € 8,00)
€ 6,00 per start (contant € 7,00)
€ 8,00 per team (contant € 10,00)
startgeld overmaken uiterlijk op woensdag
22 augustus 2018 op het rekeningnummer:
NL67INGB0001726675 t.n.v. OZ&PC De
Warande o.v.v. naam vereniging + aantal
deelnemers + aantal starts + aantal
leencaps
Voor contante betalingen op wedstrijddag
of na 24 augustus ontvangen startgelden
per bank zal een toeslag berekend worden!
€ 3,00 (aanmelden en betaling ter plaatse)
€ 1,50 per cap
Joris Haest
+316 4634 3595
info2018@dopharmaopenwater.nl
Via OLOWIS: inschrijving.noww.nl
www.dopharmaopenwater.nl

Programma
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a/b
a/b
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a/b
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a/m
a/m

a/b
a/b
a/b
a
b
c

1000m schoolslag heren jeugd en senioren
1000m schoolslag Masters heren 20+, 25+, etc. t/m 80+
1000m schoolslag dames jeugd en senioren
1000m schoolslag Masters dames 20+, 25+, etc. t/m 80+
5000m vrije slag heren jeugd en senioren
5000m vrije slag dames jeugd en senioren
500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6
500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5
500m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4
500m schoolslag meisjes minioren 5 en junioren 1, 2 en 3
250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3, meisjes minioren 1, 2 en 3
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder
500m prestatietocht 9 jaar en ouder
250m prestatietocht 6 jaar en ouder (6-7 jarigen begeleiding 18+)
doorvaart & prijsuitreikingen
1000m vrije slag heren jeugd en senioren
1000m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4
1000m vrije slag dames jeugd en senioren
1000m vrije slag meisjes minioren 5 en junioren 1, 2 en 3
2000m schoolslag heren jeugd en senioren
2000m schoolslag dames jeugd en senioren
doorvaart & prijsuitreikingen
1000m vrije slag Masters heren 20+, 25+, etc. t/m 80+
1000m vrije slag Masters dames 20+, 25+, etc. t/m 80+
4x250 vrije slag Team Event (2 meisjes/dames, 2 jongens/heren)
doorvaart & prijsuitreikingen

aanvang ca
10:00 uur
10:01 uur
10:10 uur
10:11 uur
10:30 uur
10:31 uur
10:45 uur
10:50 uur
11:20 uur
11:25 uur
12:00 uur
12:30 uur
12:30 uur
12:30 uur
13.00 uur
13:30 uur
13:31 uur
13:40 uur
13:41 uur
13:50 uur
13:51 uur
14.45 uur
15:15 uur
15:20 uur
15:45 uur
16.45 uur

ow-klas
ssh/j
M-ssh
ssd/j
M-ssd
vsh/j
vsd/j
ssjj
ssjm

vsh/j
vsjj
vsd/j
vsjm
ssh/j
ssd/j
M-vsh
M-vsd
team
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Opmerkingen
1. Tijdwaarneming: in tegenstelling tot de afgelopen jaren zal er dit jaar geen gebruik worden van
elektronische tijdwaarneming.
2. Afmeldingen: bij afmelding na sluiting van de inschrijving op maandag 20 augustus 2018 12:00 uur zal
ALTIJD het volledige startgeld inclusief eventuele toeslag in rekening worden gebracht!
3. Brabant-beker Alle wedstrijdnummers tellen ook dit jaar weer mee voor de Brabant-bekers.
4. Faciliteiten: toegang tot het wedstrijdterrein, gebruik warme douches, en toiletten is GRATIS.
5. In- en uitzwemmen: door het Sportbedrijf Oosterhout zullen enkele banen in het nabijgelegen 50 meter
zwembad ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers (onder voorbehoud).
6. Prijzen: de prijsuitreikingen van de wedstrijdnummers zullen verspreid over de dag plaatsvinden tijdens de
pauzes en na afloop. Prijzen (in natura) welke niet persoonlijk bij de prijsuitreiking opgehaald worden
vervallen aan de organisatie.
Voor de nummers: 2, 4, 19 en 20 is er per 5-jarige leeftijdsgroep een prijs. Voor de overige nummers
(m.u.v. de prestatietochten) zijn er prijzen per vermelde leeftijdsgroep.
7. Caps: Bij inschrijven zonder of met een onjuist capnummer en/of kleur, zal de organisatie automatisch een
leencap (kosten dan ook € 1,50!) toewijzen. Dit geldt ook als een deelnemer bij de voorstart verschijnt met
een andere nummer en/of kleur dan waarmee is ingeschreven!
8. Triathlon: Naast de open water wedstrijd zal net zoals vorig jaar de 3e Triathlonexperience (sprinttriathlon)
plaatsvinden. Meer informatie over deze sprinttriatlon is te vinden op: http://www.triatlonexperience.nl en
inschrijven is mogelijk via http://www.inschrijven.nl
9. Teamestafette: telt mee voor het verenigingsklassement (landelijk en Brabant) als het volledige team van
dezelfde vereniging is. Inschrijven BM met deelnemers van verschillende verenigingen (gelegenheidsteam)
is toegestaan.
10. Route en parkeren: Het parkeerterrein van Recreatieoord De Warande nabij de start/finish is zeer beperkt
beschikbaar voor deelnemers en coaches. Als het parkeerterrein nabij de start/finish vol is kan op de
parkeerterreinen gelegen bij Sportpark "De Warande", Warandelelaan 10-14, 4904 PC Oosterhout
geparkeerd worden. Of op eigen risico langs het kanaal in de berm! Alle parkeerplaatsen zijn enkel
bereikbaar vanaf de A27 (dus niet vanaf de A59 i.v.m. afsluitingen wegens triathlon). Aanvullende
parkeerinstructies en routedetails voor deelnemers en coaches volgen enkele dagen voor de wedstrijd. Volg
ter plekke a.u.b. de aanwijzingen van de verkeersregelaars en vrijwilligers.

Bereikbaarheid, routebeschrijving vanaf A27 afslag Oosterhout-Zuid (nr. 17):
Let op: vanaf de A59 is het
wedstrijd- EN parkeerterrein
niet bereikbaar wegens
wegafzettingen i.v.m.
triathlon.
Sporters, coaches en ouders
volg onderstaande
routebeschrijving in plaats
van het navigatiesysteem:
•
•

•
•
•
•

Sla aan het einde van de
afslag nr. 17 af richting
Oosterhout.
Rijd op de kruising
Benelux-/Europaweg
rechtdoor op de
Europaweg (richting het
Total tankstation gelegen tegenover het flatgebouw)
Sla na ongeveer 400 meter bij de verkeerslichten rechtsaf naar de Eikdijk
Sla aan het einde van de Eikdijk (bij het Wilhelminakanaal) linksaf naar de Wilhelminakanaal-Zuid.
Na circa 200 onder het viaduct doorrijden en dan na ongeveer 200 meter zal u door een vrijwilliger naar
een beschikbare parkeerplaats worden gedirigeerd.
Houd afhankelijk van de toegewezen parkeerplaats rekening met een wandeling van maximaal 1 km naar
het wedstrijdterrein
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