
Uitnodiging voor het 

37ste VWZ Open Water Weekend

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022

HAZEWINKEL WILLEBROEK BELGIË
Wij organiseren:

Naast de traditionele openwater wedstrijden

Voor het eerst sinds lange tijd:

25 km, 15 km, 10 km en 7,5 km  wedstrijd

binnenkort meer informatie:       www.VWZ.be
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Beste openwater zwemmers,

De afgelopen 2 jaar maakte corona de organisatie van open water wedstrijden extra moeilijk. 

Maar ….

In 2022 gaan we er weer voor en starten extra vroeg om jullie te informeren over onze plannen voor 
zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022.

Eerste inlichtingen:

Het is belangrijk de zwemmers te informeren want we zetten 2 niet zo alledaagse wedstrijden op het programma 
namelijk een 25 en 15 km wedstrijd. De zwemmers die aan deze uitdaging wensen aan te gaan hebben heel veel 
tijd nodig om hiervoor te trainen.

Vanuit de organisatie wensen we zicht te krijgen op het aantal deelnemers.

Daarom vragen we jullie om zo snel mogelijk je Voorinschrijving te maken.

Stuur alvast een mailtje naar: secretariaat.VWZ@outlook.com met daarin volgende gegevens:

Het inschrijvingsgeld is een beetje meer dan gewoonlijk (25 €) en kan overgeschreven worden op rekening BE16 
7330 0604 7574 van VWZ met de boodschap: "VWZ open water 2022 – Naam van de zwemmer. 
Vanaf dan is uw plaatsje gereserveerd aan de start.

Wat is in het inschrijvingsgeld inbegrepen: 
Startgeld (8 €), 2 broodjes en 2 drankjes voor de begeleider van de zwemmer.

--------------------------------------------------------------------------------
Verbreek een VWZ-baanrecord en ontvang een leuke premie!

Andere prijzen  :  Een originele beker voor de eerste 3 plaatsen.
Een pakketje en herinnering van de sponsors voor iedereen die zijn wedstrijd 
reglementair uitzwemt.

Ben je kandidaat deelnemer, registreer je door een email te
zenden naar:        secretariaat.VWZ@outlook.com  
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Naam adres van de zwemmer
Nationaliteit, geslacht, geboortedatum

licentienummer en federatie.
De afstand die je wenst te zwemmen op zaterdag: 10 km / 7,5 km / 15 km / 25 km
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