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Uitnodiging Purmerend – 19, 20 en 21 mei 2018 
 
Samen met je ploeggenootjes meedoen aan een groot (internationaal) zwemtoernooi, dat is natuurlijk 
superleuk. Daarom doet De Devel ieder jaar mee aan enkele zwemtoernooien. Net als vorig jaar gaan 
we ook dit jaar weer naar Purmerend. Purmerend is een toernooi waar je zelf kunt kiezen welke 
afstanden je zwemt, maar waar we naast de sportieve prestatie vooral veel plezier met elkaar willen 
hebben.  
 
Lijkt het je leuk om mee te gaan, lees dan onderstaande goed door! En laat ons weten dat je mee wilt.   
 
Wie kunnen er mee? 

• Alle wedstrijdzwemmers vanaf jaargang 2009 en ouder (Er is op zaterdag 19 mei een 3-kamp. 
Zorg voor tijdige afmelding als je mee gaat naar Purmerend) 

• Ouders en begeleiders 

• Officials: we zijn verplicht om officials aan te melden, dus als er ouders/begeleiders mee gaan 
die kunnen fungeren, dan horen wij dat graag! 

 
De wedstrijden 

• Wedstrijd data: 19, 20 en 21 mei.  
Aanvangstijden: 
Zaterdag: inzwemmen 14.00 uur, start wedstrijd 15.00 uur 
Zondagochtend: inzwemmen 8.00 uur, start wedstrijd 9.00 uur 
Zondagmiddag: inzwemmen 13.30 uur, start wedstrijd 14.30 uur  
Maandagochtend: inzwemmen 8.45 uur, start wedstrijd 9.30 uur.  
Normaal gesproken zijn de ochtendsessies rond 12.00 uur afgelopen en de middagsessies 
tussen 17.00 en 18.00 uur.   

• De wedstrijd wordt gezwommen in het 8 banen 25m Leeghwaterbad in Purmerend. Er is 
elektronische tijdwaarneming.  

• Bij deze wedstrijd mogen de zwemmers zelf bepalen aan welke afstanden zij graag mee willen 
doen. Informatie hierover is te vinden op www.wzpc.nl onder het kopje 
wedstrijdzwemmen/pinkstertoernooi. 

 

                      
 
De reis, het verblijf en informatie over kosten 
• Vervoer: op eigen gelegenheid 

• Overnachting: eigen kosten en organisatie. De organisatie van het toernooi biedt de ligweide 
bij het zwembad aan als kampeerveld. De kosten hiervoor bedragen 5 euro per persoon per 
nacht. Er kan dag en nacht gebruik gemaakt worden van het sanitair van het zwembad. De 
organisatoren van dit toernooi (Frederique en Katinka) zullen kamperen op de ligweide. 
Uiteraard vinden we het leuk als alle zwemmers die meedoen aan het toernooi hierbij 
aansluiten. Uiteraard zijn er ook hotels in de buurt.   

• Eten: er wordt niets verzorgd vanuit de organisatie of vanuit De Devel, je dient hier zelf voor te 
zorgen. Echter, als bekend is wie er meegaan, kunnen we met elkaar bekijken of wij afspraken 
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kunnen maken om iets in gezamenlijkheid te organiseren. Vorig jaar hebben we alles 
gezamenlijk gedaan en dat was supergezellig. 

• Op zondagavond is er voor alle zwemmers een gezellige zwemdisco! 
• Kosten: voor eigen rekening, er wordt per start betaald: 

o Startgeld: 2,25 € per 50, 3 € per 100m,  3,75€ per 200m, 5 € per 400m  
o Overnachting & verblijfskosten, zie hierboven 

 
De inschrijving bij het Pinkstertoernooi is al begonnen. Vóór 20 april geven we door dat we 
komen en melden we een indicatie van het aantal deelnemers.   
 
Je kunt je voorinschrijving sturen aan katinka_van_dongen@hotmail.com. Bij je voorinschrijving 
ontvangen we graag de volgende informatie:  
- Naam zwemmer/zwemster 
- Naam ouder/begeleider (Frederique en Katinka zullen de wedstrijden begeleiden, echter tijdens 

het kamperen zijn ouders/begeleiders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen) 
- Of ouders/begeleiders als official 1 of meer dagen kunnen helpen bij de wedstrijd 
- Of je wilt kamperen op de ligweide en zo ja of dit met een tent of een caravan zal zijn 
 
We verwachten je voorinschrijving uiterlijk 13 april.  

 
Na de voorinschrijving zullen we alle deelnemers meer informatie geven zodat je je definitief kunt 
inschrijven. Na aanmelding van onze vereniging bij de organisatie in Purmerend moeten we 
afwachten of we geplaatst kunnen worden. We verwachten dat dit geen probleem is omdat we vorig 
jaar ook met veel plezier in Purmerend zijn geweest en de organisatie ons vroeg dit jaar weer te 
komen.  
 
Een gezellige zwemweekend maken we met elkaar. Dus ben je enthousiast om hier een sportief en 
gezellig teamuitje van te maken? Schrijf je dan snel in. Wij hebben er zin in!  
 
Als je vragen hebt, neem je dan even contact met ons op? Je  
kunt ook naar de ervaringen van de Purmerendgroep van vorig  
jaar vragen, van een aantal weten we al dat ze ook dit jaar  
weer mee gaan! 
 
Hartelijke groet, 
 
Katinka van Dongen (06-42809242) 
Frederique Regeer (06-23109030) 
 
     

   


