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Aandachtspunten 
Jubileumwedstrijd Dongen-

Oosterhout 

In 1905 besloot de Tweede Kamer tot de aanleg van 

het kanaal, dat toen al officieus naar Wilhelmina 

werd vernoemd. De eerste spade ging in 1913 nabij 

Oosterhout in de grond, maar het zou nog jaren 

duren eer Tilburg werd bereikt. Dit kwam omdat 

aanvankelijk met de hand werd gegraven. Pas in 

1918 werden graafmachines ingezet waarmee 

loopgraven in de Eerste Wereldoorlog waren 

aangelegd. 

Op 14 februari 1919 was het Lijnsheike per schip 

bereikbaar en op 4 april 1923 was het 68 kilometer 

lange Wilhelminakanaal voltooid.  



 
 
 

 

Aandachtspunten Jubileumwedstrijd Dongen-Oosterhout 

Parkeren Oosterhout 

 
Als u vanaf de A27 (Gorinchem – Breda) komt, kunt u uw auto het beste parkeren op de parkeerplaats van 
Intergas, adres Warandelaan 2, 4904 PC Oosterhout. Dan loopt u richting evenemententerrein 
 
Als u vanaf de A59 (Dordrecht) komt, kunt u uw auto het beste parkeren op de parkeerplaats van 
recreatieoord De Warande, adres Wilhelminakanaal Zuid 66, 4903 RA Oosterhout. Dan loopt u richting 
evenemententerrein. 

Melden, betalen en afhalen startbescheiden en vervoer naar Dongen 

 
Als u aangegeven heeft gebruik te willen maken van vervoer door de organisatie dan ontvangt u bij de 
inschrijftent per vereniging, na betaling inschrijfgeld, de verenigingstas. Voor de deelnemers aan deze 
wedstrijd (Dongen-Oosterhout) bevat deze per deelnemer de volgende zaken: 
 

1. Grote plastic tas voorzien van uw startnummer voor het opbergen van de spullen die van Dongen 

weer terug naar Oosterhout moeten worden vervoerd. Na afloop kunt u uw tas na vertoon cap 

weer ophalen bij de inschrijftent nabij de finish. 

2. Leencap indien niet gezwommen wordt met vaste cap 

3. Chips voor de elektronische tijdwaarneming. Het is mogelijk dat de chips bij het afhalen van de 

verenigingstas los verstrekt worden. Controleer ALTIJD of u de juiste chipnummers heeft!!! 

4. Deelnemerskaart voor het uitzwemmen in Recreatieoord De Warande na afloop 

De bus die u naar Dongen zal brengen komt te staan op de parkeerplaats bij Recreatieoord De Warande. 
Het is niet toegestaan met natte kleding, ingevet, geolied in de bus te gaan. Daarnaast het verzoek geen 
rommel in de bus achter te laten. 

Tijdschema 

 
1. Instappen bus                                                                                           09:15 uur 

2. Vertrek bus naar startlocatie in Dongen                                                                            09:30 uur 

3. Aankomst startlocatie Dongen                                                                                    09:55 uur 

4. Inchecken voorstart / plastic zakken in bus zetten                                                                      10:15 uur 

5. Start heren          10:30 uur 

6. Start dames          10:31 uur 

7. Bus met spullen terug naar Oosterhout                                                                                    10:35 uur 

8. Finish eerste zwemmers                                      vanaf 11:30 uur 

 



 
 
 

 

 
 
De bus vinden in niet zo moeilijk! Je kijkt er niet over heen en ook de oranje kleur is duidelijk herkenbaar! 

Het zwemparcours Dongen naar Oosterhout 

 
Het zwemparcours is ruim 6500 meter lang in een nagenoeg rechte lijn. Indien er sprake is van stroming 
dan heeft u deze mee. 
De eerste grote gele boei die u tegenkomt (gemarkeerd met nummer 4) ligt op precies 750m voor de 
finish.  Deze en alle andere boeien daarna dient u aan de linkerzijde te passeren (boeien aan rechter hand 
houden). Het onjuist passeren van een boei kan tot diskwalificatie leiden.  

Eigen vervoer 

 
Als u aangegeven heeft met eigen vervoer naar de startlocatie in Dongen te komen dan ontvangt u daar ter 
plaatse uw starbescheiden (grote plastic tas voor uw spullen, eventuele leencap, chips en 
deelnemerskaart). Bij de start geeft u, indien gewenst, uw spullen af bij de bus voor vervoer terug naar 
Oosterhout.  

Adres startlocatie Dongen 

 
De start van de wedstrijd Dongen-Oosterhout is ter hoogte van de fietsbrug aan de Kanaaldijk 7 te Dongen.  
 
De GPS coordinaten zijn 51.618829, 4.938390. 
 



 
 
 

 

 

Route naar evenemententerrein in Oosterhout naar startlocatie in Dongen 

Mocht u besluiten om eerst naar de finishlocatie bij Recreatieoord De Warande te gaan, houdt dan 
rekening met een reistijd van 25 minuten naar de startlocatie in Dongen! Zorg dat uw daar op tijd aanwezig 
bent. De start kan in verband strakke tijdschema niet uitgesteld worden! 
 
De start van de wedstrijd Dongen-Oosterhout is ter hoogte van de fietsbrug aan de Kanaaldijk 7 te Dongen.  
 
De GPS coordinaten zijn 51.618829, 4.938390. 
 
LET OP: Staat u geparkeerd op de parkeerplaats van De Warande dan heeft u 10 minuten extra reistijd 
vanwege de afsluiting van de weg (Wilheminakanaal Zuid)! U kunt als u naar Dongen moet het beste 
parkeren op de parkeerplaats van Intergas, adres Warandelaan 2, 4904 PC Oosterhout. 



 
 
 

 

 

 

Meelopen coaches en supporters tijdens de wedstrijd 

 
Het is mogelijk gedurende de volledige wedstrijd mee te lopen langs het kanaal. Let erop dat er geen 
vervoer terug naar de startlocatie is geregeld om uw auto op te halen! 
 
Vanaf de start loopt u mee aan de noordzijde van het kanaal richting Oosterhout. Let u tijdens het 
meelopen over het fietspad ook op de overige verkeersdeelnemers zoals fietsers, brommers, etc. U loopt 
onderweg onder 3 bruggen door (de Rijense brug, de brug van de A27 en de Tilburgse brug bij de Praxis) 
De 4e brug die uw tegenkomt (na ongeveer 5 km) moet u het kanaal oversteken om aan de andere zijde 
uw route te vervolgen. Neem de trap omhoog aan de voorzijde van de brug, steek de weg VOORZICHTIG 
over (let op: er staan relingen en de auto’s rijden hard) en neem de trap aan de andere kant van het kanaal 
weer af en vervolg uw wandeling richting de finish (nog ongeveer 1,5 km). U bevindt zich nu aan de zijde 
van de finish en dit is nog ongeveer 1,5 km tot finish.  
 
  



 
 
 

 

Oversteek kanaal op kaart 

 
 
Trap naar boven: 

 
 
Hier gaat u naar beneden aan de ander kant van de weg en andere zijde van het kanaal 
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