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85e Dopharma Open Water Evenement De Warande, Oosterhout (NB) 
wedstrijddatum zondag 28 augustus 2016  

 

 
 

 

wedstrijdlocatie T.h.v. Wilhelminakanaal-Zuid 66, 4903 
RA Oosterhout (GPS 51.63566, 4.84691) 

startlocatie 6,5 km T.h.v. Kanaaldijk Noord 7, 5104 BE 
Dongen (GPS 51.61812, 4.93814) 

wedstrijdorganisatie OZ&PC De Warande 
baanlengte en -vorm  6500 meter in vrijwel rechte baan (is 

volledig mee te lopen met brugpassage 
Tilburgse brug in Oosterhout) 

sluiting inschrijving maandag 22 augustus 2016 om 12.00 
uur 

kosten wedstrijd 6,5 km € 13,50 per start, bij voorinschrijving 
uiterlijk op 29 juli 2016 € 10,00 per 
start (inclusief prestatiemedaille) 

kosten wedstrijd 1e start  € 7,00 per start 
kosten wedstrijd 2+ start € 6,00 per start 
kosten teamevent € 8,00 per team 
huur ETW-chip € 2,75 
kosten prestatietocht € 3,00 (aanmelden en betaling ter 

plaatse) 
kosten latex leencap € 1,50 per cap 
contactpersoon organisatie  Joris Haest 
telefoon  +316 4634 3595 
e-mailadres organisatie info2016@dopharmaopenwater.nl 
inschrijvingen Via OLOWIS: inschrijving.noww.nl 
website organisatie www.dopharmaopenwater.nl 

programma 

 
aanvang ca ow-klas 

102 a/b 1000m schoolslag heren jeugd en senioren 10:00 uur ssh/j 
102 a/l 1000m schoolslag masters heren 20+, 25+, etc. t/m 75+ 10:01 uur M-ssh 
103 a/b 1000m schoolslag dames jeugd en senioren 10:05 uur ssd/j 
104 a/l 1000m schoolslag masters dames 20+, 25+, etc. t/m 75+ 10:06 uur M-ssd 
105 a/b 6500m vrije slag heren jeugd en senioren (Dongen à Oosterhout) 10:30 uur vsh/j 
106 a/b 6500m vrije slag dames jeugd en senioren (Dongen à Oosterhout) 10:31 uur vsd/j 
107  500m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 10:40 uur   
108  500m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 10:45 uur   
109 a/b 500m schoolslag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4  11:10 uur ssjj 
110 a/b 500m schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 11:15 uur ssjm 
111  250m vrije slag jongens minioren 1, 2 en 3, meisjes minioren 1, 2 en 3 11:30 uur   

  Finish 6500m vrije slag heren en dames     
112 a 1000m zwemprestatietocht 12 jaar en ouder 12:30 uur   
112 b 500m zwemprestatietocht 9 jaar en ouder aansluitend   
112 c 250m zwemprestatietocht 6 jaar en ouder (6-7 jarigen met 18+) aansluitend   

  Doorvaart 13:00-13:30 + prijsuitreikingen  13.00 uur   
113 a/b 1500m vrije slag heren jeugd en senioren 13:30 uur vsh/j 
114 a/b 1500m vrije slag dames jeugd en senioren 13:35 uur vsd/j 
115 a/b 1500m vrije slag jongens minioren 6, junioren 1 en 2, 3 en 4 13:40 uur  vsjj 
116 a/b 1500m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3 13:45 uur vsjm 
NTB 

 
750m zwemmen Triatlonexperience sprinttriatlon 14:00 uur   

  Doorvaart 14:45-15:15 + prijsuitreikingen 14.45 uur   
117 a/l 1000m vrije slag masters heren 20+, 25+, etc. t/m 75+ 15:15 uur M-vsh 
118 a/l 1000m vrije slag masters dames 20+, 25+, etc. t/m 75+ 15:20 uur M-vsd 
119 a/l 4x250 vrije slag Team Event mix (2 dames + 2 heren, junioren t/m 

masters) 
15:45 uur   

  Doorvaart na 16:15 + prijsuitreikingen   16:15 uur   
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Opmerkingen 
1. ETW-chip: eenmalig € 2,75. De ETW-chips moeten per vereniging betaald worden. 
2. De kosten voor het niet inleveren of zoekraken van de geleende ETW-chips worden ALTIJD aan de 

vereniging die heeft ingeschreven doorberekend. Bij inleveren per vereniging ontvangt u een bevestiging 
van terug ontvangen (en ontbrekende) chips. 

3. Vriendelijk verzoek om het totaal van de vereniging over te maken uiterlijk woensdag 24 augustus 2016 op 
het bankrekeningnummer: NL67INGB0001726675 t.n.v. OZ&PC De Warande o.v.v. naam vereniging + 
aantal deelnemers + aantal starts + aantal leencaps + aantal ETW-chips 

4. Bij afmelding na maandag 22 augustus 2015 12:00 uur zal ALTIJD het startgeld in rekening worden 
gebracht! 

5. Alle wedstrijdnummers tellen ook dit jaar weer mee voor de Brabant-bekers. 
6. Toegang tot het wedstrijdterrein, gebruik warme douches, en toiletten is GRATIS. 
7. Door het Sportbedrijf Oosterhout zullen enkele banen in het nabijgelegen 50 meter zwembad ter 

beschikking worden gesteld aan de deelnemers om in- en uit te zwemmen. 
8. 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 Mastersnummers: 103, 104, 117 en 118 is er per 5-jarige 
leeftijdsgroep een prijs. Voor de overige nummers (m.u.v. de zwemprestatietochten) zijn er prijzen per 
vermelde leeftijdsgroep. 
 

 
 

9. Bij inschrijven zonder of met een onjuist capnummer en/of kleur, zal de organisatie ALTIJD een leencap 
(kosten € 1,50!) toewijzen. Dit geldt ook als een deelnemer bij de voorstart verschijnt met een andere 
nummer en/of kleur dan waarmee is ingeschreven of als de eigen cap kapot/vergeten is. 

10. Meer informatie over de 1e Oosterhoutse Triatlonexperience sprinttriatlon is te vinden op: 
http://www.triatlonexperience.nl. De triatlon wordt georganiseerd door de Oosterhoutse triatlonvereniging 
Ironmanagers en de NTB-reglementen zullen van toepassing zijn. 

11. Zwemprestatietochten programma 112a/b/c: Het dragen van een wetsuit toegestaan. Op verzoek kunnen 
tijden worden opgenomen. 

12. 6,5 km Dongen-Oosterhout: Maximaal 60 deelnemers i.v.m. vervoer bus (eigen vervoer naar start is 
mogelijk).  

13. 6,5 km Dongen-Oosterhout: Voorinschrijving bestaat uit 2 delen. Deel 1: OZ & PC De Warande + regionale 
verenigingen; Deel 2: Zwemmers, verenigingen uit historisch inschrijfbestand. Uiterlijke aanmelding 
voorinschrijving inclusief korting op startgeld: vrijdag 29 juli 2016. 

14. 6,5 km Dongen-Oosterhout: Bij uitzwemmen ontvangt de deelnemer een unieke herinneringsmedaille.  
15. Teamestafette: telt mee voor het verenigingsklassement (landelijk en Brabantbeker) als het volledige team 

van dezelfde vereniging is. Inschrijven met deelnemers van verschillende verenigingen (gelegenheidsteam) 
is toegestaan. Alle Nederlandse verenigingsteams worden opgenomen in een ranking en komen in 
aanmerking tot het winnen van de speciaal beschikbaar gestelde Estafettebeker bij deelname aan de 5 
Brabantse Open waterwedstrijden in Oss, Breda, Oirschot, Oosterhout en Sleeuwijk. 

16. De gehele dag is er een verkoopstand aanwezig. 
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Adressen voor navigatiesystemen: 
Zie de wedstrijdinformatie bovenaan in de advertentie. 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf 
de A27 (afslag 29 – Oosterhout/Dongen) 
Volg vanaf de afslag de Bovensteweg richting 
Oosterhout.  
Rijdt alsmaar als maar rechtdoor totdat de weg in een 
ruime bocht naar rechts afbuigt. Sla hier links af de 
Weststadweg op richting Vrachelen. 
Volg vanaf hier * in de volgende routebeschrijving 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf 
de vanaf A59 (afslag 32 – Made) 
Volg vanaf de afslag de Weststadweg richting 
Oosterhout. Rijdt alsmaar rechtdoor op kruisingen en 
rotondes totdat de weg in een ruime bocht naar links afbuigt. Sla hier rechtsaf de Westweg op richting 
Vrachelen. 
* Na de Vrachelsebrug (ophaalbrug) gaat deze over in de Lage Molenpolderweg. Op de eerstvolgende 

rotonde de 2e afrit. Dit is de Lage Molenpolderweg. Lage Molenpolderweg gaat over in de 
Wilhelminakanaal Zuid. U bent gearriveerd en volg voor parkeren de aanwijzigingen op de borden en/of 
die van onze medewerkers. 

 


