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Uitnodiging Bremerhaven – 19 t/m 21 mei 2018 

  

Dit jaar gaan we deelnemen aan een toernooi in Duitsland in een 50m bad! De wedstrijdplanning laat het toe om 

deel te nemen aan deze wedstrijd voor alle wedstrijdzwemmers. Daarom willen we u uitnodigen om samen met 

ons af te reizen naar Bremerhaven in Duitsland tijdens het pinksterweekend (19, 20 en 21 mei).  

  

We hebben zoveel mogelijk informatie op een rij gezet, maar heeft bij vragen neem dan contact met ons op!   

  

Wie kunnen er mee?  

• Alle wedstrijdzwemmers. Er zijn programma’s voor deelnemers vanaf 2008. 

• Ouders en begeleiders  

• Officials: we zijn niet verplicht om officials aan te leveren, maar uiteraard wordt het wel op prijs 

gesteld, dus als u wilt kunt u zich aanmelden!  

  

De reis, het verblijf en de kosten  

• Wedstrijd data: 19, 20 en 21 mei: 

▪ Zaterdag 19 mei start het inzwemmen om 11:00 uur en de wedstrijd om 12:00 uur. 

▪ Zondag 20 mei start het inzwemmen om 8:30 uur en de wedstrijd om 9:30 uur. 

▪ Maandag 21 mei start het inzwemmen om 8:00 uur en de wedstrijd om 9:00 uur. 

• Vervoer: eigen vervoer  

• Overnachting: eigen kosten en organisatie.  

Na inschrijving gaan we wel inventariseren wat de voorkeuren zijn, zodat we misschien ook nog wat 

kunnen regelen met elkaar en met de prijs.  

• Eten: er wordt niets verzorgd vanuit de organisatie of vanuit De Devel, hier zal iedereen zelf voor 

moeten zorgen.  

We zouden het wel leuk vinden om op zondagavond met alle deelnemers ergens te eten!  

• Kosten: voor eigen rekening, waarbij u rekening moet houden met:  

▪ Startgeld:  

• €6,00 voor 50m wedstrijd 

• €7,00 voor 100m en 200m wedstrijden 

• €8,00 voor 400m en estafette wedstrijden 

• €9,00 voor 800m en 1500m wedstrijden  

▪ Vervoerskosten 

▪ Overnachting & verblijfskosten 

▪ Eventueel toegang (is onbekend of er entree wordt gevraagd) 

 

Wedstrijden / zwembaden  

• De wedstrijd wordt gezwommen in het 50m bad van Bremerhaven. Er is ook een klein bad aanwezig 

voor het in- en uitzwemmen. Er is elektronische tijdswaarneming. 

• Bij deze wedstrijd mogen de zwemmers zelf bepalen aan welke afstanden zij graag mee willen doen. 

Informatie hierover volgt na voor-inschrijving! Indien nodig begeleiden we u hierbij! Alle afstanden 

staan op het programma (50m’s, 100m’s, 200m’s, 400m’s, estafettes, 800m en 1500m). 

Er worden bij de 50m wedstrijden ook finales gezwommen. 

De langere afstanden (400m en langer) zijn “open class” wedstrijden, daar worden geen prijzen 

uitgeloofd per jaargang, maar over alle deelnemers. Aan deze afstanden mogen ook alleen zwemmers 

mee doen geboren in 2006 of eerder. 

De 200m vlinderslag mag alleen gezwommen worden door zwemmers geboren in 2007 of eerder. 
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Om zeker te zijn dat iedereen kan zwemmen wat hij / zij graag wil, willen we op korte termijn alles gaan 

regelen. Graag ontvangen we voor 23 februari jullie inschrijving via het mailadres 
lindamaesveenma@Hotmail.com. 

We horen bij uw voorinschrijving graag het volgende:  

- Naam   

- Manier van deelname: zwemmer / official / begeleider / ouder  

 

Na de voorinschrijving zullen we alle deelnemers meer informatie geven zodat de definitieve inschrijving kan 

worden gedaan. We willen graag uw definitieve inschrijving (inclusief programma nummers) voor 9 maart 

ontvangen zodat we op tijd zijn voor de inschrijving. Na de aanmelding moeten we afwachten of we ook mogen 

komen. 

  

Meer informatie kunt u vinden in het document van Bremerhaven (eerst in duits, daarna in engels):  

http://ihm.gtv-bremerhaven.de/images/Ausschreibungen/17-09-26_4._Internationales_Haven-Meeting_-

_Ausschreibung_2018.pdf 

Daar kunt u onder andere het programma terugvinden (afstanden met leeftijdscategorie en dagdeel) en alvast 

bedenken welke afstanden gezwommen zullen gaan worden. 

  

Wij hopen dat het een onvergetelijk weekend wordt! Waarbij alles in het teken staat van de sport, het team en de 

gezelligheid!   

  

Bij vragen dan horen we het graag!  

Met vriendelijke groeten,  

  

Linda Maes (06-53379230) 

Angela Ooms (06-37341496) 


