
Open water zwemmen – regelement 
 
Inschrijvingen 

1. Niet later dan de aangegeven datum inschrijven. Later inschrijven doen we niet! 
2. Niet zelf inschrijven. 
3. Inschrijvingen gaan alleen via oww@dedevel.nl  

 
Betaling van het startgeld 

1. Betaling van het startgeld moet binnen een week na de inschrijfdatum binnen zijn. 
2. Niet betaald is niet zwemmen! 

 
Afmeldingen en boetes 

1. Afmeldtermijn is een week voor de sluitingsdatum. 
2. Te laat afmelden betekent boete.  
3. De boete is € 7,50 per afstand, het inschrijfgeld van de wedstrijd en de boete van de 

KNZB. 
4. Bij ziekte zo snel mogelijk afmelden. 
5. Bij ziekte moet alsnog het inschrijfgeld worden betaalt. 
6. Als de KNZB bij ziekte kosten in rekening brengt moeten deze ook worden betaald. 

 
Badmutsen 

1. De zwemmer dient zelf aan te geven of hij / zij een nieuwe badmuts nodig heeft. 
2. Mocht er zelf een nieuwe badmuts aangevraagd moeten worden dan voor aanvang 

van het nieuwe seizoen doorgeven. 
3. Aanvragen van een nieuwe badmuts kan via oww@dedevel.nl  

 
Wedstrijden 

1. Voor de wedstrijden moeten de zwemmers 1,5 uur voor de start aanwezig zijn. 
2. Bij de leiding van die dag laten weten dat de zwemmer aanwezig is. 
3. De leiding van de wedstrijddag wordt via de website bekend gemaakt. 
4. Op wedstrijden moet het volgende mee worden genomen: 

a. Badpak / zwembroek 
b. Badmuts voor de wedstrijd / bril 
c. Voldoende eten / drinken 
d. Warme kleding: (open water) jas, dikke trui, broek en sokken. 
e. Devel tenue 
f. Een makkelijke stoel 
g. Paraplu 
h. Plasticzak 
i. Eventueel zonnebrand 

5. Op de wedstrijden moet het trainings- / presentatiepak van De Devel worden 
gedragen.  

 
Overig 

1. Open water zwemmen gebeurd in overleg met de desbetreffende trainer van de 
zwemmer. 

2. Voor de topselectie geldt dat het zwemmen in het binnenbad voorrang heeft op het 
open water.  

 
 
 
 



Advies 
1. Als je gaat trainen raden wij aan om dit in groepsverband te doen (minimaal 2 

zwemmers) en om tijdens de training bij elkaar te blijven en op elkaar te letten. De 
trainingen zullen NIET onder de verantwoordelijkheid van De Devel plaatsvinden. 

2. Wij adviseren ook om een rustperiode van 4 (aaneengesloten) weken in te lassen. 
Deze rustperiode kan, naar ons advies, het beste plaats vinden in het zomerseizoen. 
Dit kan zowel voor, na als tijdens het open water seizoen zijn. Wij adviseren om hier 
over te communiceren met je trainer!! 
 


