
verantwoording prijzen Regio MidWest seizoen 2019 

Oude Veer – Het Y – Merwedekanaal – DES - Ter Rede van Hoorn – OEZA       

 

samenwerking 

Zes zwemorganisaties werken in de Regio MidWest van de KNZB nauw 
samen bij het open-waterzwemmen. Belangrijke punten van samenwerking 
zijn: organisatie, ondersteuning, pers en p.r., ETW, jurering, sponsoring, 
en prijzen en herinneringen. Tot 2018 waren dit nog vijf organisaties in de 

Regio Noord-Holland. 

 

OWZ-MidWest organiseert in 2019 dus zes wedstrijden: in Anna Paulowna 
op za. 6/7, in Amsterdam (Gaasperplas) op zo. 7/7, in Vianen op za. 13/7, 

in Medemblik op zo. 21/7, in Hoorn op zo. 28/7 en in Amsterdam 

(Bosbaan) op zo. 18/8.  

 

aanmoedigingsprijzen 

Voor de jongste open-waterzwemmers stelt OWZ-MidWest de Maarten van 
der Weijden -aanmoedigings-prijs beschikbaar voor de jongens: minioren 
4, 5 en 6 samen (500 m VS; 09, 08 en 07), en junioren 1 en 2 samen 

(1000/1250/1500 m VS; 06 en 05). Voor de meisjes is de Edith van Dijk -
aanmoedigingsprijs voor minioren 4 en 5, en junioren 1 samen (500 m VS; 
09, 08 en 07), en junioren 1, 2 en 3 samen (1000/1250/1500 m VS; 07, 
06 en 05). Er zijn dus vier aanmoedigingsprijzen beschikbaar. (Meisjes-
junioren 1 -07- die in aanmerking willen komen voor de 
aanmoedigingsprijs, komen dus uit in het minioren- OF in het 

juniorenklassement!)  

 

Voor de zwemmer die aan minimaal vijf van de zes wedstrijden in de Regio 
MidWest heeft deelgenomen, is van deze vijf (snelst gezwommen) 
wedstrijden de positie volgens het grand prix -systeem (10-6-4-3-2-1 

punten) bepalend. Als twee zwemmers gelijk eindigen in punten, 
ontvangen beiden de prijs. 

 

OWZ-MidWestbekers (tot en met 2018: Noord-Hollandbekers) 

De Regio MidWest van de KNZB stelt voor die zwemmer (m en v) uit de 
Regio MidWest die aan vijf van de zes wedstrijden (vrije slag) en vier van 

de zes wedstrijden (schoolslag) heeft deelgenomen, de OWZ- MidWest -
wisselbeker beschikbaar.  Van deze vijf of vier (snelst gezwommen) 
wedstrijden is de positie volgens het grand prix -systeem (10-6-4-3-2-1 
punten) bepalend. Als twee zwemmers gelijk eindigen in punten, 
ontvangen beiden de prijs. 

 

De OWZ-MidWestbeker mag worden behouden als een zwemmer (m en v) 
deze driemaal achter elkaar heeft gewonnen, of vijfmaal in totaal; per 
seizoen wordt aan de winnaar ook een herinneringsbeker uitgereikt. 

 

Er zijn acht bekers: voor de vrije slag, en voor de schoolslag, heren en 
dames senioren (00, 99, 98 enz.), voor de vrije slag heren jeugd 1 en 2 
samen (02 en 01), en dames senioren 1 en 2 samen (02 en 01), voor de 
vrije slag jongens junioren 3 en 4 samen (04 en 03), en dames jeugd 1 en 
2 samen (04 en 03). Voor de OWZ-MidWestbekers gelden vastgestelde 
wedstrijdonderdelen, die in de programma’s van de organisaties 

(advertenties) met een asterisk (*) zijn vermeld.  

  

De vastgestelde wedstrijd(onderdel)en zijn: 

Anna Paulowna: 3000 m VS, 3000 m SS senioren, en jeugd, en 1000 m VS junioren;  

Amsterdam (Gaasperplas): 2000 m VS, 2000 m SS senioren, en jeugd, en 1500 m VS junioren; 
Vianen: 5000 m VS, 1000 m VS senioren, en jeugd, en 1000 m VS junioren; 
Medemblik: 10000 of 2500 m VS (, geen SS) senioren, en jeugd, en 2500 m VS junioren; 
Hoorn: 5000 m, 1250 m VS, 1250 m SS senioren, en jeugd, en 1250 m VS junioren; 
Amsterdam (Bosbaan): 4000 m of 1000 m VS, 2000 m of 1000 m SS sen., en jeugd, en 1000 m VS jun. 
  
ALLE PRIJZEN WORDEN UITGEREIKT OP ZONDAG 18 AUGUSTUS OP DE BOSBAAN 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 


