BIJZONDERE PROGRAMMAONDERDELEN
Inschrijven voor de prestatietocht van 500m (volgens het KNZB -reglement) om 12.50
uur kan tot 12.30 uur bij de inschrijftent.
Inschrijven voor de estafette om 14.45 uur kan tot 14.15 uur, voor de
kortebaanwedstrijden tot 18.00 uur bij de inschrijftent. Zie voor het reglement
hieronder.
Iedereen die aan een van de bijzondere programmaonderdelen meedoet, ontvangt bij de
finish de echte ‘Ter Rede van Hoorn’-herinneringsmedaille.
Het deelnemen aan wedstrijden en bijzondere programmaonderdelen is altijd op eigen
risico:
het stichtingsbestuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij calamiteiten en
ongevallen.
MIX ESTAFETTE (14.45-15.15 UUR)
De mix 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’. De als eerste drie geëindigde
teams winnen een taart.
* Inschrijven kan alleen individueel en tot 14.15 uur, of vooraf via Olowis of per mail; de voorstart
is om 14.15 uur in de zwemmerstent; het maximum aantal teams is 15.
CHALLENGE (17.00-18.40 UUR)
De Challenge is een prestatietocht van 2500 of 1250m, alleen in combinatie met het pastabuffet.
De inschrijving is individueel; tot 15.00 uur kan worden ingeschreven bij de inschrijftent. De
zwemmers zwemmen de Zuiderzeebaan en terug (totaal 2500m), maar kunnen ook bij het
keerpunt (keerschip HN35) aan boord gaan (1250m). In dat geval worden ze nadat de laatste
zwemmer van de Time Trial en de Challenge het keerpunt hebben gepasseerd, teruggebracht naar
de zwemmerstent. De zwemmer van de Challenge die om 18.40 uur niet binnen in, moet de tocht
verlaten en wordt naar de zwemmerstent gebracht.
KORTEBAANWEDSTRIJDEN (19.00-20.00 UUR)
De kortebaanwedstrijden worden gezwommen in de Vluchthaven. Twee zwemmers van dezelfde
leeftijdsgroep (99-98 e.o., 01-00, 03-02, 05-04, 08-07-06; 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 € 100,00, € 50,00 en € 25,00. De winnaars van de jongste leeftijdsgroepen (05-04
en 08-07-06) winnen een beker.
* Inschrijven kan alleen individueel en tot 18.00 uur, of vooraf via Olowis of per mail; de voorstart
is om 18.45 uur in de zwemmerstent.
* Het maximum aantal deelnemers is 100 (de drie oudste groepen samen 68, de twee jongste
samen 32), in volgorde van inschrijving en door loting ingedeeld.
* De tweetallen per leeftijdsgroep zwemmen tegen elkaar in snel opvolgende starts; de zwemmers
worden vanaf de drijfsteiger in de Vluchthaven per zwemmersboot naar de startlijn gebracht.
* na de finish klimt de winnaar op de drijfsteiger en blijft daar tot zijn of haar volgende start.
* De scheidsrechter bepaalt de volgorde van aantikken op het finishdoek, en de indeling van de
starts erna.
* Na de voorronden zwemt de winnaar van de oudste leeftijdsgroep (98-97 e.o. = O) tegen die van
de jongste leeftijdsgroep (02-01 = J), dan die van O tegen die van de middelste leeftijdsgroep (0099 = M), en dan die van M tegen die van J, in de finale om de zes geldprijzen. De jongere winnaars
winnen alle vier een beker.
PASTABUFFET (19.00-20.00 UUR)
Voor alle medewerkers van ‘Ter Rede van Hoorn’, alle zwemmers van de Challenge, de zwemmers
die beide 5000m’s hebben gezwommen, en anderen die zich voor 13.00 uur bij de inschrijftent
hebben ingeschreven, is vanaf 19.00 uur een pastabuffet in de zwemmerstent. Zwemmers die
aan de kortebaanwedstrijden of de drakenbootraces meedoen, kunnen al om 18.30 uur voor het
pastabuffet in de zwemmerstent terecht.
DRAKENBOOTRACES (18.00-20.00 UUR)

Vanaf 18.00 uur zijn de drakenbootraces in de Vluchthaven. De drakenbootraces worden vanaf
19.00 uur gecombineerd met de kortebaanwedstrijden. Namens de organisatie doen twee
drakenboten mee: een voor hoofdsupporter Hoogheemraadschap en een voor organisator TRvH. Er
zijn nog gratis plaatsen voor liefhebbers beschikbaar: bel daarvoor 06-20646700.
KIDS GAMES (15.00-18.00 UUR)
Vanaf 15.00 uur zijn in de Binnenhaven Kids Games, gratis en voor iedereen, die gecombineerd
worden met een waterpolo-demonstratiewedstrijd van Heren 1 en Dames 1 van S.G. WestFriesland. Kinderen kunnen gewoon (met zwemkleding) naar de afgezette ruimte in de
Binnenhaven komen. Er zijn waterspellen, er is een waterloopmat en er is een waterrad. Voor de
deelnemende kids is er een prachtige, grote herinneringsmedaille!

