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Zaterdag 16 juli 2022 - 52e HEADswimming De Bosbaan Amsterdam 
 

wedstrijddatum Zaterdag 16 juli 2022  

De inschrijfkosten bedragen 
10 euro. 

Om veel administratiewerk  

wedstrijdlocatie Bosbaan 4, Amstelveen 

wedstrijdorganisatie Stichting Open Water Zwemmen OEZA 

sluiting inschrijving 

 
Kosten deelname: 

Maandag 11 juli 2022 om 21.00 uur 

Prestatietocht 250m, 500m 

Prestatietocht 1000m, 2000m 

Wedstrijden 1e afstand 

€ 2,50 

€ 10 

€ 13 (incl ETW)*3 
Volgende wedstrijdafstand 

“dagstartvergunning” *4 

€ 5 

€ 10,55*4 

Korting eigen ETW chips -/- € 3 

 
contactpersoon organisatie 

 
Hans Schoenmakers 

wedstrijdsecretariaat 06 2315 3918 

inschrijven olowis.noww.nl/  

e-mail bosbaan@oeza.nl 
website www.oeza.nl/bosbaan 

  

   

Programma waaraan iedere deelnemer kan deelnemen: 

Prog Afstand Start 

7 500m prestatietocht 9 jaar en ouder 11:20 

9 250m prestatietocht 6 jaar en ouder 11:45 

10 2000m prestatietocht met wetsuit (incl. handgeklokte tijdwaarneming) 12:00 

11 2000m prestatietocht zonder wetsuit (incl. handgeklokte tijdwaarneming) 12:05 

18 1000m prestatietocht 12 jaar en ouder (incl. handgeklokte tijdwaarneming) 13:45 

 

Programma “KNZB” wedstrijden (startvergunning verplicht *4) 

Prog Afstand Start 

1 3000m vrije slag junioren 1 t/m 4, Heren jeugd, Heren senioren 10:00 

2 3000m vrije slag junioren 1 t/m 4, Dames jeugd, Dames senioren 10:05 

3 3000m schoolslag junioren 1 t/m 4, Heren jeugd, Heren senioren 10:10 

4 3000m schoolslag junioren 1 t/m 4, Dames jeugd, Dames senioren 10:15 

5 500m vrije slag Jongens minioren 4 t/m 6 11:10 

6 500m vrije slag Meisjes minioren 4 t/m 6 11:15 

8 250m vrijeslag Jongens/Meisjes minioren 1 t/m 3 11:40 

12 1000m vrije slag Heren jeugd, Heren senioren 13:00 

13 1000m vrije slag Dames jeugd, Dames senioren 13:05 

14 1000m vrije slag Masters Heren 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+ 13:10 

15 1000m vrije slag Masters Dames 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+ 13:15 

16 1000m vrijeslag Jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 13:35 

17 1000m vrijeslag meisjes junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 13:40 

19 1000m schoolslag Heren jeugd, Heren senioren 14:15 

20 1000m schoolslag Dames jeugd, Dames senioren 14:20 

21 1000m schoolslag Masters Heren 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+ 14:30 

22 1000m schoolslag Masters Dames 20+,30+,40+,50+,60+,70+,80+,90+ 14:35 

23 1000m schoolslag Jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 15:00 

24 1000m schoolslag Meisjes junioren 1 en 2, junioren 3 en 4 15:05 
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Toelichting 

1. Voor alle deelnemers is er één herinnering per persoon.  
2. Betalingen per vereniging via bankrekening NL81RABO 01 69 18 63 85, Stichting OWZ Oeza in 

Heemskerk. Prestatietocht deelnemers (zonder vereniging) graag naam deelnemer vermelden. 
3. Inclusief huur chips Elektronische Tijdwaarneming (ETW). Als je in OLOWIS je eigen chips opgeeft, 

wordt de korting berekent. 
4. Iedereen kan deelnemen aan alle wedstrijdnummers. Dit zijn de afstanden waar geen 

“Prestatietocht” bij staat. Als je geen KNZB startvergunning hebt (aangesloten bent bij de KNZB of 
NTB, zie hieronder), dan zijn de extra kosten €10,55 voor de “dagstartvergunning” (welke wij 

moeten afdragen aan de KNZB). Met deze “dagstartvergunning” mag je deelnemen aan meerdere 
wedstrijdnummers op deze dag. Voorbeeld: 3000m vrijeslag kost voor iemand die geen 

startvergunning heeft €13 inschrijfkosten, inclusief elektronische tijdwaarneming plus €10,55 voor 

de dagstartvergunning, totaal €23,55. 
5. NTB leden met een startlicentie kunnen deelnemen aan KNZB Open Water wedstrijden, toelichting: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/samenwerkin

g_met_ned__triathlonbond/  

6. Prestatietocht: 
a. Deze afstanden zijn voor iedereen toegankelijk, geen startlicentie KNZB of NTB nodig 
b. Bij de Prestatietochten 2000 meter werken we met handgeklokte tijdwaarneming (geen 

huur ETW chips nodig).  
c. Inschrijven voor de prestatietocht kan tot uiterlijk 45 minuten voor de start. S.v.p. minimaal 

60 minuten voor de start aanwezig zijn! 
d. Inschrijfgeld deelname prestatietocht bij voorkeur per bank of op de dag zelf per pin 
e. Onder 9 jaar met begeleider boven 18 jr 

7. Op de programmanummers 1 t/m 4 kan de jury besluiten zwemmers na 75 minuten uit de 
wedstrijd te nemen, op programmanummers 10 & 11 na 60 minuten. 

8. Uitslagen worden op www.NOWW.nl en op www.OEZA.nl/bosbaan gepubliceerd. 
9. Prijsuitreiking waar mogelijk tussentijds. Winnaars behoren de prijs persoonlijk op te halen, om een 

leeg erepodium te voorkomen. 
10. De wedstrijdnummers 3000 en 1000 meter tellen mee voor de Regio MidWest klassementen. 
11. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van diploma A en B. 
12. Baanlengte: de 3000m wordt verzwommen in 2 ronden van 1500m; alle overige nummers in 1 

ronde van 1000, 500 of 250 meter.  
13. De kosten voor deelname aan de 250 en 500 meter prestatietocht zijn slechts €2,50, ter promotie 

van de Open Water zwemsport. 

14. Iedere zwemmer verklaart zich in het kader van de AVG akkoord met het opnemen van zijn of haar 
naam en (tijdens de registratie ingevoerde) wedstrijd-gerelateerde gegevens in het 

programmaboek. Dat geldt ook voor de te publiceren uitslagen, en de mogelijkheid dat de 
zwemmer op foto of video, die door pers of organisatie(gelieerde) personen gepubliceerd wordt, 

kan voorkomen. Deze informatie en beelden zullen enkel in directe relatie tot het openwater 

zwemmen gebruikt worden. 

 

Natuurlijk is HEAD Swimming aanwezig met een verkoopstand! 
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Bereikbaarheid/Routebeschrijving vanaf de A10/E19 (Ringweg Amsterdam): 

 
Neem afslag s108 (Buitenveldert).  
Sla de Amsteveense weg op richting Amstelveen. 

Sla bij de 2e stoplichten rechtsaf en u arriveert op de wedstrijdlocatie, parkeren is rechts. 

Route vanaf de A9: 
Neem afslag 5 Amstelveen. Draai de Keizer Karelweg op richting Amsterdam. 
Blijf 3 km op de doorgaande weg, deze gaat over in de Amsterdamseweg, en daarna in de Amstelveenseweg. 

Wanneer u naar links kijkt ziet u vanzelf de wedstrijdlocatie verschijnen. Sla links bij het 5e stoplicht. 

Parkeren 
Er is een groot parkeerterrein aanwezig, in het weekend gratis parkeren. 
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