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15e “Ter Rede van Hoorn” 

wedstrijddatum zondag 10 september 2017  

 
 

 

wedstrijdlocatie binnenhaven Hoorn; basis Baatland  

wedstrijdorganisatie Stichting ‘Ter Rede van Hoorn’ 
baanlengte en –vorm baan van 1250m in Binnenhaven 
contactpersoon organisatie Martine Dragt (inschrijvingen) 
e-mail organisatie info@terredevanhoorn.nl en 

trvhinschrijvingen@ziggo.nl 
telefoonnummer organisatie +316 53775005 & +316 20646700 
website organisatie www.terredevanhoorn.nl 

sluiting inschrijving  maandag 4 september 24.00 uur 

kosten wedstrijd  € 4,50  
kosten meer dan 1 start € 8,00 
kosten prestatietocht € 2,50 
kosten estafette,  
short track races, en 

kortebaanwedstrijden  

gratis bij wedstrijddeelname 
(individuele inschrijving)  

Programma 
programma   aanvang ca ow-klas 

  juryvergadering 09.00 uur  
1 2 2500m vrije slag heren jeugd, en senioren* 10.15 uur vsh/j 

3 4 2500m vrije slag dames jeugd, en senioren* 10.20 uur vsd/j 
5 6 1250m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4* 10.30 uur vsjj 
7  1250m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3* 10.35 uur vsmj 

8  short track races  11.30 uur  
9 a/f 1250m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.30 uur M-ssh 

10 a/f 1250m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12.35 uur M-ssd 
11  250m vrije slag mix minioren 1 t/m 3 13.00 uur  

12  500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 13.10 uur ` 
13  500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 13.15 uur  

  ochtend-prijsuitreiking TRvH 13.20 uur  
14 15 1250m schoolslag heren jeugd, en senioren* 14.00 uur ssh/j 
16 17 1250m schoolslag dames jeugd, en senioren* 14.05 uur ssd/j 
18 19 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4* 14.15 uur ssjj 

20  500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3* 14.20 uur  ssmj 
21  kortebaanwedstrijden 14.00 uur  
22 a/f 1250m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.00 uur M-vsh 
23 a/f 1250m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 15.05 uur M-vsd 
24 25 1250m vrije slag heren jeugd, en senioren* 15.20 uur vsh/j 

26 27 1250m vrije slag dames jeugd, en senioren* 15.25 uur vsd/j 
28  500m prestatietocht 9 jaar en ouder 16.00 uur  

29  2000m (4x 500m) mix estafette 2x schoolslag en 2x vrije slag 16.20 uur  
  middag-prijsuitreiking TRvH en SVOWZ N-H 16.30 uur  
  Swim to Fight Cancer 17.00 uur  

Opmerkingen 

1. Inschrijvingen worden bij voorkeur via OLOWIS ontvangen, anders via 

trvhinschrijvingen@ziggo.nl. 

2. Betaling kan alleen per organisatie (vereniging) op IBAN: NL24 ING B000 4586039 van 

‘Ter Rede van Hoorn’, vóór 8 september, of contant op de basislocatie.  

3. Omdat 2017 het derde lustrum is van ‘Ter Rede van Hoorn’, zijn de inschrijfkosten gelijk aan 

die van de eerste wedstrijd in 2003: deze lage kosten zijn de herinnering in de dubbele 

betekenis.  
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4. Programmanummers met * tellen mee voor de Noord-Hollandbekers/ 

aanmoedigingsprijzen. De voorwaarden staan in het open-waterboek TOWZ, op de website 

www.noww.nl onder ‘samenwerkingsverband Noord-Holland’, en in de programmaboekjes van de 

vijf Noord-Hollandse organisaties. In Hoorn worden deze prijzen uitgereikt. 

5. Parkeren mag alleen op de door de organisatie aangewezen plaatsen. Tussen het parkeerterrein 

Nieuwe Wal en de basislocatie pendelen gratis busjes van City Tours Hoorn. De loopafstand naar 

de basislocatie is 800 m. 

6. De wedstrijdbaan heeft als start de Karperkuilkade bij het Baatland, en als finish vissersboot 

HN35 bij de sluis in de Binnenhaven. Deze baan is 1250m lang (de groene lijn, met blauwe 

afstandsboeien en rode boeien als keerpuntboeien; zie de tekening). 

7. Voor de 2500m -onderdelen wordt eerst de hele baan eenmaal gezwommen, dan wordt bij de 

finish (7) gekeerd en via de boeien 6, 3 en 4 bij 5a weer gekeerd, en teruggezwommen via 4, 3 

en 6 naar de finish (7). 

Voor de 500m wordt gezwommen van boei 1, via 2, 3 en 6 naar de finish (7). 

Voor de 250m en de estafette wordt gestart aan de Binnenhaven-zijde van de Ottobrug (daar of 

bij startboei 1 in het water) en gezwommen via boei 6 naar de finish (7). 

8. Van 17.00 tot 19.00 uur wordt de prestatietocht Swim to Fight Cancer gezwommen, een 

landelijk evenement om het KWF te sponsoren. De deelnemerskosten zijn € 75,00. Zie voor alle 

informatie: hoorn.swimtofightcancer.nl. 

 

Bereikbaarheid/Routebeschrijving  

vanaf de A7:      

Vanaf Amsterdam richting Leeuwarden  

de afslag Hoorn nemen, afrit 8, en ga de 

N506 op; sla na twee rotondes en zeven 

kruispunten met verkeerslichten na 4 km 

rechtsaf, richting havens (Willemsweg); na 

800m links aanhouden (dijk volgen); ga na 

300m linksaf richting de parkeerplaats. 

vanaf Lelystad-Enkhuizen (N302): 

Ga aan het einde van de dijk bij de tweede 

verkeerslichten linksaf de N506 op; volg deze 

tot de verkeerslichten ‘Hoorn 80’; rijd door en 

sla linksaf bij de volgende verkeerslichten (de 

Willemsweg op); volg nu de route als hierboven 

omschreven. 

Wedstrijdbaan 

Zie de tekening hiernaast. In Hoorn wordt een 

nieuwe wedstrijdbaan gebruikt: 1250m door de 

historische binnenhavens.  

 

 

 

 
Bij alle programmaonderdelen zijn mooie 
geldprijzen te verdienen, en niet alleen door de 
winnaars! Zie voor alle informatie blad 3 van deze 

advertentie en www.terredevanhoorn.nl.  
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Aanvullende informatie 

* De estafette wordt gezwommen met gemixte teams van vier personen. Twee personen zwemmen 

500m SS, twee 500m VS. De inschrijving is individueel; de organisatie deelt de teams in door 

loting. De estafette is de afsluiting van ‘Ter Rede van Hoorn’ om mooie geldprijzen: het winnende 

team ontvangt € 160,00, team 2 € 80,00 en team 3 € 40,00. 

* De short track races worden gezwommen in de Karperskuylhaven met gemixte teams van vier 

personen. De zwemmers lossen elkaar af per 25m in races van 200m. De inschrijving is individueel; 

de organisatie deelt de teams in door loting. Per race valt een team af. Het als laatste 

overgebleven team wint € 100,00, het voorlaatste team wint € 50,00. 

* De kortebaanwedstrijden worden gezwommen in de Vluchthaven. Twee zwemmers van 

dezelfde leeftijdsgroep (98-97 e.o., 00-99, 02-01, 04-03, 07-06-05; m en v apart) zwemmen 

telkens 100m tegen elkaar tot er een winnaar is.  De inschrijving is individueel; de indeling is via 

loting. Na de voorronden zwemmen de winnaars van de drie oudste leeftijdsgroepen onderling in de 

finale om de prijzen van € 80,00, € 40,00 en € 20,00. De winnaars van de jongste 

leeftijdsgroepen (04-03 en 07-06-05) winnen een beker. 

 

Niet alleen bij de estafette, de short track races en de kortebaanwedstrijden zijn geldprijzen te 

winnen, maar ook bij alle wedstrijdonderdelen. De prijzenverdeling is als volgt. 

* programma 1+2 samen: € 200,00, € 100,00 en € 50,00 voor de nummers 1, 2 en 3 

* programma 3+4 samen: € 200,00, € 100,00 en € 50,00 voor de nummers 1, 2 en 3 

* ook zijn 15 premies van € 20,00 te verdienen, die worden ingezet bij vooraf door de 

wedstrijdleiding te bepalen prestaties  

* in de programma’s 5+6, 7, 9, 10, 22, 23, 24+25, en 26+27, en 7 extra premies bij 

programma’s met veel deelnemers  

 

Hoornse Waterweek 
“Ter Rede van Hoorn” werkt samen 

met de Hoornse Waterweek:  

duizenden bezoekers zullen rond de 

havens aanwezig zijn voor een 

geweldig feest.  
  

Drakenbootraces/Kamperen 

Zaterdag 9 september zijn op de locatie spectaculaire 

drakenbootraces als onderdeel van de Hoornse Waterweek. 

Onze open-waterzwemmers kunnen zaterdag al naar de 

locatie komen. In de middag kunnen ze daar gratis hun 

tentje opzetten, of een kamer in een van de Hoornse hotels 

boeken (niet gratis). In de avond zijn de drakenbootraces 

tussen teams van bedrijven en organisaties, zoals van B&W 

van Hoorn. Voor haar gasten heeft ‘Ter Rede van Hoorn’ 

enkele drakenboten ingezet.  

Durf je mee te doen aan deze spectaculaire en snelle races? 

Meld je dan alleen of met meer aan bij h.beenker@kpnmail.nl.                   

Een team bestaat uit acht roeiers en een trommelaar.  

Na afloop is het wijnfestival: wel heel gezellig, maar zondag… 

 

Vanaf het water…         
Als je niet wilt zwemmen, kun je zondag ook meevaren: 

www.watertaxihoorn.nl of 06-46374059! 
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