
 

Met de steeds warmer wordende zomers is er geen ontkomen aan: open water zwemmen is hot! 

Traditiegetrouw zijn er ook dit jaar weer diverse wedstrijden in Noord-Brabant waar je kunt genieten 

van en/of kennismaken met de meest pure vorm van de zwemsport. De wedstrijden staan open voor 

startvergunninghouders maar ook niet-wedstrijdzwemmers en zelfs niet-leden van de KNZB mogen 

meedoen. 

Heb je nog nooit aan een open water wedstrijd meegedaan? Geen probleem. Inschrijven is makkelijk 

en wijst zichzelf via http://olowis.translan.nl/. Kom je er niet uit, stuur dan gewoon een mailtje aan 

de organiserende vereniging, die helpt je graag.  

Kijk voor alle advertenties van de Brabantse en andere wedstrijden en prestatietochten op 

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

ender/ 

 

Brabantbekers 2019 – meer zwemplezier dan ooit! 

Het Brabantbeker-circuit bestaat dit seizoen uit vier wedstrijden: 

• Zondag 25 augustus 2019: 88e Dopharma Open Water Klassieker in Oosterhout 

• Zaterdag 31 augustus 2019: 25e Golfbad Osse Maasrace in De Lithse Ham 

• Zondag 1 september 2019: IJzeren Man Zwemrace in Vught 

• Zaterdag 14 september 2019: Biesbosch Open Water Race in Sleeuwijk 

Deelname aan één van deze wedstrijden is natuurlijk al leuk, maar doe je mee aan meer wedstrijden, 

dan maak je kans op diverse klassementsprijzen! Er zijn klassementen in zeven leeftijdscategorieën 

(voor zowel meisjes of dames als jongens of heren) en een verenigingsklassement. Vanaf de 

categorie Junioren zijn er bovendien klassementen voor zowel schoolslag als vrije slag. In totaal zijn 

er in 23 klassementen prijzen te verdienen. 

Om voor een klassementsprijs in aanmerking te komen, moet je aan minstens drie wedstrijden 

meedoen. Het reglement met alle details staat op de website van KNZB Regio Zuid (volg deze link: 

https://www.knzbzuid.nl/wedstrijdzwemmen/open-water-zwemmen). 
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Zondag 25 augustus Oosterhout 

88e Dopharma Open Water Klassieker 

Het circuit om de Brabantbekers begint in 

het westen van onze provincie. Op zondag 

25 augustus zijn we te gast in Oosterhout, 

in het Wilhelminakanaal bij recreatieoord 

De Warande. OZ&PC De Warande 

organiseert voor de 88e keer haar 

wedstrijd, met recht een Klassieker dus! 

Naast de individuele nummers staat er 

ook een 4 x 250 m mixed estafette op het 

programma. Tegelijkertijd met deze 

wedstrijd vindt er ook een triatlon plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 31 augustus Lith 

25e Golfbad Osse Maasrace 

Na diverse ‘omzwervingen’ via andere 

plassen en kanalen, is deze wedstrijd de 

laatste jaren neergestreken in De Lithse 

Ham. Al 25 jaar op de kalender, met 

telkens weer nieuwe elementen die het 

zwemmen interessant houden. Zo is er dit 

jaar naast een sponsorzwemtocht voor 

KWF ook een Night Swim, waarbij de 

opbrengsten eveneens naar KWF gaan. In 

de wedstrijd is een 4 x 250 m mixed 

estafette opgenomen, waarbij er twee 

keer schoolslag en twee keer vrije slag 

gezwommen moet worden. 

 

 

 

 

 



Zondag 1 september 

8e IJzeren Man Zwemrace 

Het heldere water van De IJzeren Man 

nodigt uit tot meezwemmen in een 

gevarieerd programma. Niet alleen staan 

er de gebruikelijke wedstrijdnummers en 

prestatietochten op, maar ook vindt dit 

jaar de tweede editie van de IJzeren Man 

Zwemloop plaats. Net als vorig jaar 

gebeurt dat in samenwerking met 

atletiekvereniging Prins Hendrik uit Vught. 

Je kunt bij de Zwemloop kiezen voor twee 

afstanden: 500 m zwemmen en 5 km 

hardlopen of de dubbele afstand ( 1 km 

zwemmen en 10 km hardlopen). En ook 

staat dit jaar weer de Bedrijven- en 

Scholenestafette van 4 x 250 m vrije slag 

op het programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 14 september 

7e Biesbosch Open Water Race 

Al in de jaren ’80 en ’90 van de vorige 

eeuw organiseerden De 

Biesboschzwemmers een mooie wedstrijd 

in De Kurenpolder. Deze hield helaas op te 

bestaan, maar werd in 2013 nieuw leven 

in geblazen. Op een geheel nieuwe locatie 

wordt nu al voor de zevende keer een heel 

mooie wedstrijd opgetuigd. Bij dit 

evenement worden de klassementsprijzen 

uitgereikt, dus een bezoek is meer dan de 

moeite waard!  

Ook hier staan enkele extra’s op het 

programma. Naast een 4 x 250 m vrije slag 

mixed estafette is er een prestatietocht 

van 1 km voor de Stichting ALShetjeraakt. 

Deelnemers aan deze tocht moeten 

minimaal 12 jaar oud zijn. 

 


