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1.1 2e Huizer Gooimeerrace 

wedstrijddatum zondag 16 augustus 2015 

 

wedstrijdlocatie Huizen, nieuwe haven naast Fletcher Hotel 
wedstrijdadres Mastspoor 1, 1271 GL  HUIZEN 
organisatie Z&PV IJsselmeer 
baanlengte/vorm baan 750m in een rechte lijn 
sluiting inschrijving maandag 10 augustus 2015 20.00 uur 
kosten wedstrijd € 6,50 (1

e
 start) € 11,00 (2

e
 start of meer) 

kosten prestatietocht € 4,00 
kosten triatleten  € 6,50 
inschrijving prestatietocht  op de wedstrijddag 
voor informatie  wedstrijd@ijsselmeerhuizen.nl  
inschrijving (enkel triatleten) wedstrijd@ijsselmeerhuizen.nl  
e-mailadres organisatie wedstrijd@ijsselmeerhuizen.nl  
inschrijvingen (wedstrijd) uitsluitend via OLOWIS 
website organisatie www.ijsselmeerhuizen.nl  
algemene informatie/B.G.G. +316 8369 1352 (ook op wedstrijddag) 

 
programma aanvang ca. ow-klas 

  aanvang juryvergadering 9.00 uur  
1  3000m vrije slag heren senioren open 10.00 uur vsh/j 
2  3000m vrije slag dames senioren open 10.00 uur vsd/j 
3  1900m vrije slag triatleten Almere swim-tryout heren (limiet 50min) 10.10 uur   

4  1900m vrije slag triatleten Almere swim-tryout dames (limiet 50min) 10.10 uur  
5  3800m vrije slag triatleten Almere swim-tryout heren (limiet 1:35u) 10.10 uur  
6  3800m vrije slag triatleten Almere swim-tryout dames (limiet 1:35u) 10.10 uur  
7 a/b 2000m schoolslag heren jeugd, heren senioren 10.50 uur ssh/j 
8 a/b 2000m schoolslag dames jeugd, dames senioren 10.50 uur ssd/j 
9 a/b 1000m schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 11.00 uur ssjj 

10 a/b 1000m schoolslag meisjes junioren 1, junioren 2 en 3 11.00 uur ssmj 
11 a/f 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.20 uur M-vsh 
12 a/f 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.22 uur M-vsh 
13  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 11.40 uur  
14  500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 12.20 uur  
15  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 12.20 uur  
16  250m vrije slag jongens minioren 1 t/m 3 12.30 uur  
17  250m vrije slag meisjes minioren 1 t/m 3 12.30 uur  
18 a/b 1000m vrije slag heren jeugd, heren senioren 12.50 uur vsh/j 
19 a/b 1000m vrije slag dames jeugd, dames senioren 12.50 uur vsd/j 
20 a/b 1000m vrije slag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 13.10 uur vsjj 
21 a/b 1000m vrije slag meisjes junioren 1, junioren 2 en 3 13.10 uur vsjj 
22 a/f 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.30 uur M-ssh 
23 a/f 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 13.32 uur M-ssd 
24  500m vlinderslag heren senioren open 13.50 uur  
25  500m vlinderslag dames senioren open 13.50 uur  

opm 1 Dit is een pilotwedstrijd voor “Samen starten”. Dames en heren starten altijd tegelijkertijd, evenals jongens en meisjes. 
opm 2 De Masters dames/heren is een wave start heren en dames wave, tenzij MOW5 reglementair toegepast kan worden.  
opm 3 Bij de Triatlon-afstanden starten dames en heren gelijktijdig met caps van de organisatie, wetsuits zijn hier toegestaan. 
opm 4 Honden zijn toegelaten op het terrein. 
opm 5 Het programma is ingekort wegens opnamen van het tv-programma “Bommetje” vlak naast onze wedstrijd. 

 

 

Routebeschrijving vanaf de A1 
Neem afslag 8 (Blaricum/Huizen).  
Volg Huizen (Crailoseweg). 
In Huizen rechtdoor (K. Doormanlaan/Bestevaar) 
Voorbij voetbalvelden 2

e
 links Havenstraat. 

Aan het einde is de locatie. 

Routebeschrijving vanaf de A 27 
Neem afslag 35 (Huizen/Blaricum). 
Volg Huizen (Randweg).  
Weg vervolgen.  
Bij 4

e
 rotonde 2

e
 afslag (Bestevaer).  

Bij rotonde rechtdoor. Na 250 m rechtsaf (Havenstraat). 
Aan het einde is de locatie. 
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Pilot samen starten 
Gezamenlijk is besloten om voor dit open water seizoen twee pilots uit te voeren waarin gezamenlijk gestart wordt. 
De organisaties van de wedstrijden in Oss en Huizen zijn bereid gevonden een van de twee pilots op het 
programma te zetten. Beide pilots zullen middels een vragenlijst geëvalueerd worden. 
In Huizen staat de pilot samen starten dames en heren op de 3000 meter op het programma. Hieronder treft u een 
toelichting op de pilot van Huizen aan. 

Toelichting combi 3.000 meter vrije slag jeugd / senioren dames-heren 
Alle zwemmers starten tegelijk (geen wave). Binnen het programma worden prijzen per leeftijdscategorie/sexe 
uitgereikt. Tevens opgenomen in het nationale klassement in hun eigen leeftijdscategorie. 
Deze combinatie is gekozen vanwege meerdere redenen: 
1. Ervaringen opdoen over het samen starten, maar veiligheid staat voor alles. 
2. Het aantrekkelijk maken om met elkaar te racen. Een snellere vrouw kan zeker mee in het mannenveld, 

waardoor ook de mindere snellere mannen zich kunnen meten met de vrouwen. Wellicht kunnen ze zelf een 
keer profiteren van de aansluiting. 

3. Het verhoogt het aantal deelnemers aan de start. 
4. Variatie in het startveld geeft afwisseling in de races. 

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers! 
 


