44e Open Water Zwem wedstrijd

Plattegrond Wedstrijdbaan:

Voorwoord van de Stichting
6 Juli 2022, Puttershoek
De inschrijving voor de wedstrijdafstanden is gesloten. De laatste paar dagen, zagen we dat het aantal
inschrijvingen echt wel de goede kant op gaan.
Nu kijken we vol enthousiame, voor voorpret & “licht” gestressed uit naar komende zaterdag. Het is dan
bijna 3 jaar sinds we zijn weggeregend, nog voor de 42e editie kon starten; en dus 4 jaar sinds we het
startschot hebben horen klinken aan de Binnenmaas.
Deze zomerse sportdag, kan niet mogelijk worden gemaakt zonder veel vrijwilligers, officials en
sponsoren. Aan allen dank! Speciale aandacht willen we geven aan de ondersteuning welk Sportraad
Hoeksche Waard heeft gegeven en de tomeloze inzet van onze hoofdsponsor: Bouwservice Floris den
Hartog. Super bedankt!
Genoeg geschreven, tijd om te zwemmen!
Laten we er met zijn allen een feestje van maken, met sportieve prestaties en veel plezier.
Succes vandaag en met sportieve groet,
Stichting OWW De Binnenmaas
Marco, Vincent, Floris & Marco
owwdebinnenmaas@hotmail.com

Locatie De Binnenmaas
Voor de wedstrijd van vandaag is op onze locatie het water getest. En wederom goed bevonden!
Dit testen wordt echter niet periodiek gedaan op deze locatie. Daarom adviseren wij, om voor dat u in
welk buiten water dan ook gaat zwemmen, eens te kijken of deze locatie op Zwemwater.nl staat. Nog veel
belangrijker, op deze site staat ook bijvoorbeeld ook hoe Blauwalg te herkennen is.
www.zwemwater.nl/gezondheidsrisicos_algemeen
Zo kunt u zelf ook beter bepalen of u ergens wel of niet kan gaan zwemmen!

Trainen in de Binnenmaas

Vanuit onze stichting wordt er op 8 woensdagen een parcours uitgezet en komt de triathlon met 20
sporters sterk het water in. Hierbij ligt ook een bootje in het water als extra veiligheid.
Kosten voor deze training zijn 2 euro. Volg onze Facebook, daar meldden we wat de volgende datum is
Op maandag is het “vrije inloop”. Vanaf begin mei tot eind augustus of langer, wordt er op maandag om
19.15 uur gezwommen. Soms zijn we maar met zijn 2-en. Maar vaker is de groep tussen de 6 en 12
sporters groot. Verschillende tempo’s en afstanden (tot 4 km bv. ) zijn mogelijk.
Neem contact met ons op via email of telefoon, dan kunnen we dit verder toelichten!

Programma overzicht & Prijzenschema OWW De Binnenmaas
Programma
nummer

Omschrijving

Aanvangstijd

Aantal

1a/b
2a/b
3a/b
4a/b
5a/b
6a/b
7a-f
8a-f
9
10
11
12
13a
13b
P250

5000m vrije slag heren jeugd / senioren
5000m vrije slag dames jeugd / senioren
2000m schoolslag heren jeugd / senioren
2000m schoolslag dames jeugd / senioren
1000m vrije slag jongens junioren 1 & 2 / 3 & 4
1000m vrije slag meisjes junioren 1 & 2 / 3 & 4
1000m vrije slag masters heren a/b/c/d/e/f
1000m vrije slag masters dames a/b/c/d/e/f
1000m vrije slag heren senioren
1000m vrije slag dames senioren
500m vrije slag jongens minioren 4, 5 & 6
500m vrije slag meisjes minioren 4 & 5
250m vrije slag jongens minioren 1, 2 & 3
250m vrije slag meisjes minioren 1, 2 & 3
250m prestatietocht 6 jaar en ouder
(8/jonger onder begleiding van 18+)
500m prestatietocht 9 jaar en ouder
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder
500m schoolslag tijdrace heren jeugd / sen
500m schoolslag tijdrace dames jeugd / sen
500m schoolslag jongens junioren 1 & 2 / 3 & 4
500m schoolslag meisjes junioren 1 & 2 / 3 & 4
500m schoolslag jongens minioren 4, 5 & 6
500m schoolslag meisjes minioren 4 & 5
1000m schoolslag masters heren a/b/c/d/e/f
1000m schoolslag masters dames a/b/c/d/e/f
2000m vrije slag heren jeugd / senioren
2000m vrije slag dames jeugd / senioren
3 x 200m vrije slag estafette

10.45
10.50
12.20
12.25
13.00
13.05
13.25
13.30
13.45
13.50
14.10
14.15
14.25
14.25
14.35

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
1/1/1/1/1/1
1/1/1/1/1/1
3
3
3
3
3
3

P500
P1000
14a/b
15a/b
16a/b
17a/b
18a
18b
19a-f
20a-f
21a/b
22a/b
23

14.40
14.45
15.15
aansluitend
15.30
15.35
15.40
15.40
15.45
15.50
16.05
16.10
16.45

3/3
3/3
3/3
3/3
3
3
1/1/1/1/1/1
1/1/1/1/1/1
3/3
3/3
TAART!

prijsuitreiking

Een eerste
zal plaatsvinden tijden de prestatietochten, dus rond 14.30
Hierbij verwachten we tot en met programma 10 uit te reiken.
Indien mogelijk cq haalbaar, zal programma 11 tot en met 13, zo snel mogelijk volgen.
Na de estafette volgen de overige prijsuitreikingen.
De uitslag zal via NOWW.NL worden gedeeld, echter dit zal pas laat in de avond of op zondag zijn.
(Dit is in verband met het opruimen van onze wedstrijdlocatie)

OWW De Binnenmaas is een Open Water Zwemklassieker
In diverse sporten is het een eer om een klassieker te winnen. Wielrennen en
voetbal kennen een behoorlijk aantal mooie wedstrijden die “klassieker”
genoemd worden. Klassiekers kennen een lange en rijke historie met
prachtige beelden en heroïsche prestaties.
Open Water Wedstrijd De Binnenmaas maakt deel uit van een uniek
gezelschap van Open Water Wedstrijden die een historie kennen van 40 jaar
of langer.

Jury overzicht OWW De Binnenmaas 2022

Overzicht wedstrijd terrein
Onderstaand overzicht is de geplande indeling; afhankelijk van de situatie (weer / wind) zal dit worden
gerealiseerd.

De Muziek wordt verzorgd door:

Doet u ook mee?
U kunt zich nog steeds inschrijven voor de prestatietochten; tot
ongeveer een half uur voor de start van de aparte afstanden, daarom
worden de startlijsten nog niet gepubliceerd.
Op het moment van publiceren van ons programmaboekje, zijn er al meer
dan 20 aanmeldingen voor de prestatietochten.
P 250
P 500
P 1000

250m prestatietocht 6 jaar en ouder
(8 jaar en jonger onder begeleiding 18+)
500m prestatietocht 9 jaar en ouder
1000m prestatietocht 12 jaar en ouder

14.35 uur
14.40 uur
14.45 uur

Intermezzo
Na programma 13

volgen de prestatietochten & de prijsuitreikingen van de eerdere programma’s
waarvan de uitslag al bekend is. Hierbij verwachten we tot en met programma 10 uit te reiken.
Indien mogelijk cq haalbaar, zal programma 11 tot en met 13, zo snel mogelijk volgen.
Na de estafette volgen de overige prijsuitreikingen.
Programma 14 en 15 zijn beide Tijdraces; Startvolgorde wordt nog bepaald, deze hoort u bij de start!

Programma 23 Estafette 3 x 200 meter
Start: 16.45 uur
Prijs:
1 x TAART voor het Snelste Heren Team
1 x TAART voor het Snelste Dames Team
1 x TAART voor het Snelste Mix Team
1 x TAART voor het Snelste Kids Team
Inschrijven is mogelijke tot 30 min voor de start van dit nummer!
De Taarten komen van een top bakker en zijn echt een goede sprint
waard, dus gas er op!

Open Water Zwemwedstrijd De Binnenmaas zou niet mogelijk zijn zonder de
hulp van vele vrijwilligers, sponsors & deelnemers!
Dank u allen voor uw tijd en inzet!

- Alle vrijwilligers voor hun medewerking vooraf, tijdens en na de wedstrijd
en natuurlijk alle sporters van de wedstrijd en de prestatietocht!
- Alle juryleden, want zonder hun kan de wedstrijd niet van start gaan
- Recreatieoord De Binnenmaas & Gemeente Hoeksche Waard
- Reddingsbrigade Rotterdam
- Duikteam Hoeksche Waard
- Rode Kruis Hoeksche Waard
- Waterschap Hollandse Delta
- Restaurant De Binnenmaas
- De vrijwilligers die o.a. bootjes en hun tijd ter beschikking hebben gesteld
- Alle andere sponsors, zowel financieel als materieel
- Het publiek, supporters en coaches aan de kant
- De speaker, de muziek en de media
Dank u allen en tot volgend jaar!
Met vriendelijke groeten
Stichting OWW De Binnenmaas
De organisatie van OWW De Binnenmaas bestaat uit vrienden en families
rondom:
Marco Adriaens, Vincent Hoek, Floris den Hartog & Marco van Antwerpen

Hoofdsponsor: Bouwservice Floris den Hartog
Onze sponsors (in willekeurige volgorde)
Bas Kooy & Zn
Bakkerij De Koning
Gastouder Konnegonda
Taks & Finace HW
Overwater Assurantie Adviesbureau B.V
DJ Atoi
Gemeente Hoeksche Waard
Restaurant Binnenmaas
Zwemvereniging ZVS ’s-Gravendeel
Kaashandel Jac. v/d Wal
RAD Hoeksche Waard
Ricard Drukwerk
Recreatieoord De Binnenmaas / Bres Accommodaties B.V.
Speciaal woord van dank aan Goudsmid Noorlander:
dank u voor uw jarenlange sponsoring en wij wensen u een rustig pensioen.

Binnenkort zullen we de wedstrijddatum voor 2023 weer online delen.
Blijft u ons volgen?
facebook.com/binnenmaas & owwdebinnenmaas.nl

