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1.1 17e “Ter Rede van Hoorn” (versie 09042019) 

 
wedstrijddatum 

 
zondag 28 juli 2019 

 

wedstrijdlocatie Basislocatie W.S.V. Hoorn 
wedstrijdorganisatie Stichting O.W.Z. ‘Ter Rede van Hoorn’ 
baanlengte en –vorm Buitenhaven en Zuiderzee 1250m 
contactpersoon organisatie Martine Peterse (inschrijvingen) 
e-mail organisatie info@terredevanhoorn.nl en 

trvhinschrijvingen@ziggo.nl 
telefoonnummers organisatie +31683770763 & +316 20646700 
website organisatie www.terredevanhoorn.nl 
sluiting inschrijving wedstrijd 
kosten ETW per zwemmer 

dinsdag 23 juli om 24.00 uur 
€   3,00 

kosten per wedstrijdstart  €   9,00 
kosten twee wedstrijdstarts 
kosten drie wedstrijdstarts 

€ 16,00 
€ 20,00  

kosten prestatietocht  
kosten mix estafette  
kosten recreanten estafette 

€   5,00 
gratis bij wedstrijddeelname 
€   5,00                                                                         

programma   aanvang  ow-klas 
  juryvergadering 09.00 uur  

1 2 5000m vrije slag heren jeugd, en senioren*, en 2500m triatleten heren** 10.00 uur vsh/j 
3 4 5000m vrije slag dames jeugd, en senioren*, en 2500m triatleten dames** 10.05 uur vsd/j 
5 6 1250m vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4* 11.00 uur vsjj 
7  1250m vrije slag meisjes junioren 1, 2 en 3* 11.05 uur vsmj 
8 a/f 1250m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.40 uur M-ssh 
9 a/f 1250m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 11.45 uur M-ssd 

10  250m vrije slag mix minioren 1 t/m 3 12.30 uur  
11  500m vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 12.35 uur  
12 
13 

 
 

500m vrije slag meisjes minioren 4, 5 en junioren 1 
500m prestatietocht vanaf 12 jaar 
ochtend-prijsuitreiking 

12.40 uur 
12.45 uur 
13.00 uur 

 

14 15 1250m vrije slag heren jeugd, en senioren*, en 1250m triatleten heren** 13.20 uur vsh/j 
16 
18 

17 
19 

1250m vrije slag dames jeugd, en senioren *, en 1250m triatleten dames** 
1250m schoolslag heren jeugd, en senioren* 

13.25 uur 
13.30 uur 

vsd/j 
ssh/j 

20 21 1250m schoolslag dames jeugd, en senioren* 13.35 uur ssd/j 
22 23 500m schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 14.00 uur ssjj 
24  500m schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3 14.05 uur  ssmj 
25 a/f 1250m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 14.25 uur M-vsh 
26 a/f 1250m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 14.30 uur M-vsd 
27 
28 

 2000m (4x 500m) mix estafette 2x schoolslag en 2x vrije slag 
2000m (4x 500m) vrije slag estafette recreanten 

15.00 uur 
15.30 uur 

 

  
 

middag-prijsuitreiking 16.00 uur  
 

  
 opm 1 
opm 2 

Inschrijvingen worden bij voorkeur via OLOWIS ontvangen, anders via trvhinschrijvingen@ziggo.nl. 
Betaling kan alleen per organisatie (vereniging) op IBAN: NL24 ING B000 4586039 van ‘Ter Rede van Hoorn’, vóór  
25 juli 2019, of eventueel contant op de basislocatie.  

opm 3 
 

 

Programmanummers met * tellen mee voor de Regio MidWest-bekers (vroeger: Noord-Hollandbekers). De 
voorwaarden staan in het open-waterboek TOWZ, op de website www.noww.nl onder ‘samenwerkingsverband 
Regio MidWest’, en in de programma’s van de zes organisaties uit die regio. Op zondag 18 augustus worden deze 
prijzen in Amsterdam (Bosbaan) uitgereikt. 

opm 4 Parkeren mag alleen op de door de organisatie aangewezen plaatsen. Tussen het parkeerterrein Nieuwe Wal en 
de basislocatie pendelen busjes van Hoorn City Tours tussen 08.00 en 11.00 uur. De loopafstand naar de 
basislocatie is 800 m. 

opm 5 
 
 

opm 6 
 
 

opm 7 
 
 

opm 8 
 
 
 

opm 9 
 

De wedstrijdbaan (Zuiderzeebaan E.K. 2016) heeft als basislocatie start en finish bij WSV Hoorn. De baan is 
1250m: voor de 5000m wordt de baan tweemaal rond gezwommen, voor de 1250m wordt tussen de groene en de 
blauwe boeien gekeerd, voor de 500m wordt na de roze boeien gekeerd, en voor de 250m bij de extra boei. 
De estafette van pr. 27 wordt gezwommen met gemixte teams van vier wedstrijdzwemmers: twee zwemmen 500m 
SS, twee 500m VS. De inschrijving is individueel tot 14.00 uur in de inschrijftent; de organisatie deelt de teams in 
door loting. De als eerste drie geëindigde teams winnen een taart. 
De estafette van pr. 28 wordt gezwommen met teams van vier recreanten, allen VS. Zij kunnen zich individueel of 
als team tot 14.00 uur inschrijven in de inschrijftent. Individuele zwemmers worden door de organisatie ingedeeld. 
De als eerste drie geëindigde teams winnen een taart. 
Voor pr. 2, 4, 14 en 16 kunnen ook triatleten zich inschrijven. Zwemmers van de borstcrawltrainingen van ‘Ter 
Rede van Hoorn’ en zwemmers die op 7 en 8 juli aan de Ironman of de Ironkids hebben deelgenomen, kunnen zich 
inschrijven voor 2500m of 1250m, waarbij zij een prestatiekorting van 50% krijgen op de inschrijfkosten. Triatleten 
kunnen aparte prijzen winnen. 
Bij de 5000m moet met FINA -wetsuits gezwommen worden als de watertemperatuur onder 18˚ is; bij alle andere 
afstanden mag alleen door triatleten met wetsuits worden gezwommen op hun afstanden (2500m en 1250m). 

mailto:info@terredevanhoorn.nl
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http://www.noww.nl/
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     opm 10 
 

opm 11 
 

opm 12 
 
 

opm 13 
 

Iedereen met zwemdiploma B kan zich tot 12.00 uur in de inschrijftent inschrijven voor de prestatietocht (pr. 13). 
Voor alle prestatietochtzwemmers ligt de ‘Ter Rede van Hoorn’-herinneringsmedaille klaar. 
‘Ter Rede van Hoorn’ maakt voor de wedstrijdnummers gebruik van elektronische tijdwaarneming (ETW). Bij de 
uitreiking van de transponders ontvangen de wedstrijdzwemmers een gebruiksaanwijzing. 
Publiek is bijzonder welkom op de locatie Julianapark (afgezet gebied); de locatie W.S.V. Hoorn is 
‘doorloopgebied’. Het terras aan het water is alleen voor klanten. Op de wandelpaden en op de dijk langs de 
Buitenhaven kunnen we geen stoelen, parasols en tenten toestaan. 
Restaurant ‘De Loods’ van W.S.V. Hoorn is de gehele dag geopend: er is daar van alles te krijgen. De 
bewegwijzering op de wedstrijdlocatie garandeert een gastvrij bezoek aan ‘Ter Rede van Hoorn’.  

  
  
  
 

 
 
 

Zuiderzeebaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie WSV Hoorn  
 
 
WSV Hoorn 
Julianapark 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vanaf de A7: 
Neem vanaf Amsterdam richting Leeuwarden de 
afslag Hoorn, 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 het parkeerterrein Nieuwe Wal. 

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. 

 
 

voor meer informatie: 
www.terredevanhoorn.nl 

 
 

 
 
‘Ter Rede van Hoorn’ 2020 is op zondag 27 juli 
 


