
Zaterdag 6 juli 2019

42e Open Water Wedstrijd Anna Paulowna

Beste deelnemers en toeschouwers

Welkom bij de 42e editie van het Open Water Zwemmen in het Oude Veer in Anna 

Paulowna, een klassieker in het open water.

Dit jaar hebben we gekozen om een breed programma te maken, zodat een ieder die 

affiniteit heeft met open water zwemmen zich kan uitleven. Er zijn diverse KNZB 

klassementsafstanden, met tussendoor Molentochten voor de recreanten, die open 

water zwemmen willen uitproberen. Triathleten kunnen ook hun hart ophalen omdat 

er programma’s speciaal met wetsuit in de programmering staan. En we starten dit 

jaar wederom met de 2 marathon afstanden, namelijk de 7,5 en 15 kilometer, vanaf 

de haven, langs het Surfstrandje naar Oude Sluis en terug.

Ook dit jaar wil ik de vrijwilligers die ons evenement op- en afbouwen om het 

open water zwemmen in Anna Paulowna in stand te kunnen houden. Onder 

andere de Watersportvereniging Anna Paulowna, Scouting Anna Paulowna, die 

hun terrein elk jaar weer beschikbaar stellen. De Reddingsbrigade van Zwem- 

en Waterpolovereniging Oude Veer, de juryleden van de KNZB en alle andere 

vrijwilligers die helpen bij het organiseren, zowel op de voorgrond, maar ook zeker 

op de achtergrond. Uiteraard ook een dank naar onze trouwe financiële en materiele 

sponsoren. Door de inzit van deze mensen en middelen kunnen wij elk jaar dit open 

water evenement weer succesvol organiseren, bedankt!

Wij wensen u allemaal een prettige en sportieve dag.

Namens de commissie Open Water Zwemmen van Zwem- en Waterpolovereniging 

Oude Veer,

Annet Huiberts

Voorzitter

Programmablad

STARTLIJSTEN EN UITSLAGEN: LIVETIMING.OUDEVEER.NL

WEDSTRIJDBAAN

Een afbeelding van de wedstrijdbaan is 
te vinden op livetiming.oudeveer.nl en 
op het uitslagenbord

PROGRAMMABOEK

Wij hebben er voor gekozen om geen 
programmaboek te drukken. U kunt 
de startlijsten en uitslagen inzien via 
livetiming.oudeveer.nl

PRIJZEN

Voor alle wedstrijdprogramma’s zijn 1e, 
2e en 3e prijzen beschikbaar.
Voor de masterprogramma’s is per 
leeftijdscategorie 1 prijs beschikbaar. 
De deelnemers aan de prestatietochten 
ontvangen een herinnering.

JURY & VERENIGINGEN

Een overzicht van juryleden en 
deelnemende vereniginigen is te vinden 
op livetiming.oudeveer.nl en op het 
uitslagenbord

Event Partners oudeveer

openwaterzwemmen@oudeveer.nl

oudeveer

openwaterzwemmen.oudeveer.nl

oudeveer



1 a/b 7500m vrije slag heren en dames***      9:30
2 a/b 15000m vrije slag heren en dames***      9:35 
3 a/f 1000m vrije slag heren Masters       10:00 M-vsh
4 a/f 1000m vrije slag dames Masters       10:05 M-vsd
5 a/b 1000m vrije slag jongens Junioren 1, 2, 3 en 4 *     10:15 vsjj
6  1000m vrije slag meisjes Junioren 1, 2 en 3*      10:20 vsjm
7 a/b 250m vrije slag jongens/meisjes Minioren 1, 2 en 3     10:45 
8  Molentocht 250m vrije slag 6 jaar e.o, 6- en 7-jarigen begeleiding 18+   10:50 
9  500m vrije slag jongens Minioren 4, 5 en 6      11:00
10  500m vrije slag meisjes Minioren 4, 5 en Junioren 1     11:05
11  Molentocht 500m vrije slag 9 jaar en ouder      11:10 
12 a/b 2000m vrije slag NTB en recreanten (wetsuit toegestaan)****    11:30 
13  Molentocht 1000m vrije slag 12 jaar en ouder     11:35  
14 a/f 1000m schoolslag heren Masters       12:10 M-ssh  
15 a/f 1000m schoolslag dames Masters       12:15 M-ssd 
16 a/b 3000m vrije slag heren Jeugd en Senioren*      12:25 vsh/j 
17 a/b 3000m vrije slag dames Jeugd en Senioren*     12:30 vsd/j
18 a/b 1000m schoolslag heren Jeugd en Senioren      13:00 
19 a/b 1000m schoolslag dames Jeugd en Senioren      13:05 
20 a/b 1000m schoolslag jongens Junioren 1, 2, 3 en 4     13:10 ssjj
21  1000m schoolslag meisjes Junioren 1, 2 en 3      13:15 ssmj
22 a/b 5000m vrije slag NTB en recreanten (wetsuit toegestaan)****    13:30  
23 a/b 1000m vrije slag heren Jeugd en Senioren      14:15 vsh/j
24 a/b 1000m vrije slag dames Jeugd en Senioren      14:20 vsd/j 
25 a/b 3000m schoolslag heren Jeugd en Senioren*     14:45 ssh/j 
26 a/b 3000m schoolslag dames Jeugd en Senioren*     14:50 ssd/j

*  Telt mee voor de O.W.Z. Midwest bekers.
** Telt mee voor de O.W.Z. Midwest Maarten van der Weijden aanmoedigingsprijs. 
*** Voor deze afstand geldt een maximale tijdsduur van 5 uur.
**** Bij deze afstanden starten dames en heren gelijktijdig met caps van de organisatie, wetsuits zijn hier toegestaan.
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