
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Open water seizoen 2011 
 
Als de zwembadwedstrijden ten einde lopen begint voor menigeen het zomergevoel te 
kriebelen. Niet omdat er een seizoen wordt afgesloten, maar dan begint het open water 
zwemmen weer. Het zwemmen in buiten water. 
 
Natuurlijk kan ik vertellen hoe gezellig deze wedstrijden zijn en hoe goed het is om twee 
binnenseizoenen te overbruggen met wat conditioneel werk, maar uiteindelijk zul je het 
toch zelf moeten ervaren. Pas als je een open water wedstrijd hebt mee gezwommen, 
weet je waar je over praat. 
Pas wel op, want heb je de smaak te pakken dan kun je niet meer zonder… 
 
… Datgene is afgelopen zomer wel duidelijk geworden. Waar het aan het begin van de 
afgelopen zomer eerst nog aftasten van het open water zwemmen was, sloeg het open 
water virus binnen de kortste keren toe. Met als gevolg dat De Devel op de open water 
kaart is gezet en gelijk de zevende plaats in het verenigingsklassement opeiste. 
 
Ik kijk dan ook weer uit naar een sportief maar vooral ook een heel gezellig open water 
seizoen! 
 
Bianca de Bruijn 
Coördinator open water zwemmen 
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Open water zwemmen 
 
Open water zwemmen is het zwemmen van langere afstanden in buitenwater. Dit 
gebeurt in rivieren, kanalen, meren, etc.. Er wordt niet in banen gezwommen zoals in het 
zwembad, maar er is een parcours uitgezet. Meestal is dit een rechte lijn, waar je met 
vele andere zwemmers tegelijkertijd een bepaalde afstand moet afleggen. 
 
Voor jong en oud 
 

                        
 
Iedereen mag meedoen, van minior tot master zwemmer. De enige voorwaarden zijn dat 
je minstens 6 jaar moet zijn en de zwemvaardigheid beheerst. 
Er wordt gezwommen in verschillende categorieën en de jongens en meisjes zwemmen 
meestal apart (op de jongste minioren na). 
Er zijn de volgende categorieën: - Meisjes minioren 1 t/m 5 
     - Jongens minioren 1 t/m 6 
     - Meisjes junioren 1 t/m 3 
     - Jongens junioren 1 t/m 4 
     - Dames jeugd 
     - Heren jeugd 
     - Dames 
     - Heren 
     - Dames masters (vanaf 20+) 
     - Heren masters (vanaf 20+) 
 
Afstanden 
 
Voor meisjes en dames 
 
Categorie Geboren in Max. afstand per 

dag 
Starts per dag 

Minioren 1 2005 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 1 2004 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 2 2003 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 3 2002 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 4 2001 500 meter Maximaal 1 start 
Minioren 5 2000 1000 meter Maximaal 1 start 
Junioren 1 1999 2500 meter Maximaal 2 starts 
Junioren 2 1998 3000 meter Maximaal 2 starts 
Junioren 3 1997 3000 meter Maximaal 2 starts 
Jeugd 1 1996 10000 meter Maximaal 2 starts 
Jeugd 2 1995 Onbeperkt Onbeperkt 
Senioren 1994 e.e. Onbeperkt  Onbeperkt 
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Voor jongens en heren 
 
Categorie Geboren in Max. afstand per 

dag 
Starts per dag 

Minioren 1 2005 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 1 2004 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 2 2003 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 3 2002 250 meter Maximaal 1 start 
Minioren 4 2001 500 meter Maximaal 1 start 
Minioren 5 2000 500 meter Maximaal 1 start 
Minioren 6 1999 1500 meter Maximaal 2 starts 
Junioren 1 1998 3000 meter Maximaal 2 starts 
Junioren 2 1997 3000 meter Maximaal 2 starts 
Junioren 3 1996 10000 meter Maximaal 2 starts 
Junioren 4 1995 Onbeperkt Onbeperkt 
Jeugd 1 1994 Onbeperkt Onbeperkt 
Jeugd 2 1993 Onbeperkt Onbeperkt 
Senioren 1992 e.e. Onbeperkt Onbeperkt 
 

 
 
Voor dames en heren masters 
 
Categorie Geboren in Max. afstand per 

dag 
Starts per dag 

20+ 1987-1991 5000 meter Onbeperkt 
25+ 1982-1986 5000 meter Onbeperkt 
30+ 1977-1981 5000 meter Onbeperkt 
35+ 1972-1976 5000 meter Onbeperkt 
40+ 1967-1971 5000 meter Onbeperkt 
45+ 1962-1966 5000 meter Onbeperkt 
50+ 1957-1961 5000 meter Onbeperkt 
55+ 1952-1956 5000 meter Onbeperkt 
60+ 1947-1951 5000 meter Onbeperkt 
65+ 1942-1946 5000 meter Onbeperkt 
70+ 1937-1941 5000 meter Onbeperkt 
75+ 1932-1936 5000 meter Onbeperkt 
80+ 1931 e.e. 5000 meter Onbeperkt 
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Begeleiding 
 
Open water zwemmen is een leuke maar ook een risicovolle sport. Om de veiligheid te 
kunnen waarborgen tijdens de trainingen en de wedstrijden is het dan ook van groot 
belang dat je altijd een eigen begeleider bij je hebt, niet alleen met de wedstrijden maar 
ook met de trainingen. Een ongelukje zit nu eenmaal in een klein hoekje. Vandaar ook 
dat er, als jij in het water ligt, tijdens een wedstrijd iemand met je mee moet lopen. En 
dat je bij de training altijd vervoer hebt naar de Spoedeisende Hulp als dit nodig zou zijn 
(kan al met een snee in de voet zijn). 
 
Trainingen 
 
Vanaf een week voor de eerste open water wedstrijd van het seizoen is er de 
mogelijkheid om in het open water te trainen. 
Als je open water wedstrijden wilt zwemmen dan moet er ook getraind worden. Dit mag 
alleen onder toezicht van Bianca gebeuren, met andere woorden, er mag niet op zichzelf 
getraind worden. Deze regel is er om de veiligheid en toezicht op de zwemmers te 
kunnen waarborgen. 
 
In de tabel hieronder kan je zien hoeveel keer en wanneer er getraind kan worden. Het 
aantal trainingen is afhankelijk van je leeftijd (blauw=rust/geel=training). 
 
  Minioren  Junioren  Senioren  Masters 
maandag ochtend             
maandag avond             
              
dinsdag ochtend             
dinsdag avond             
              
woensdag ochtend             
woensdag avond             
              
donderdag ochtend             
donderdag avond             
              
vrijdag ochtend             
vrijdag avond             
              
         
  Minioren  Junioren  Senioren  Masters 

Rustdag  ma en vr  wo  wo  wo 
Trainen  di 17.00‐18.00 ma 18.00‐19.00 ma 18.00‐19.00  ma 18.00‐19.00

  wo 17.00‐18.00 di 18.00‐19.30 di 08.00‐10.00  di 18.00‐19.30
  do 17.00‐18.00 do 18.00‐19.30 di 18.00‐19.30  do 18.00‐19.30
    vr 18.00‐19.00 do 08.00‐10.00  vr 18.00‐19.00
      do 18.00‐19.30   
      vr 08.00‐10.00   
      vr 18.00‐19.00   
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De trainingen zullen op twee plaatsen gehouden worden, namelijk in het Waaltje 
(wedstrijdbaan Heerjansdam) en in Recreatieoord De Binnenmaas (wedstrijdbaan 
Strijen). Bij de trainingen moet je minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn, 
zodat iedereen op tijd kan beginnen. 
Als je voor het eerst komt trainen stuur dan van te voren een e-mail naar Bianca, dan 
weet zij van je komst af. 
Als je verhinderd ben, dan dien je jezelf telefonisch of via een e-mail af te melden. 
 

 
 
De trainingen zullen niet altijd zo zijn dat er voluit getraind wordt, maar een minimale 
inspanning zal vereist worden, er zal voldoende gelegenheid worden gegeven voor allerlei 
creatieve uitspattingen tijdens en na de training. De trainingen zullen gemaakt worden 
door Gerard. 
 
Benodigdheden bij de trainingen: Felgekleurde badmuts (voor de veiligheid), zwembril, 
badpak/zwembroek (een oude voor het vies worden), plank, pullbuoys, zoomers, paddles 
en een bidon met drinken. 
 
Trainingen De Binnenmaas: 

• Dinsdagochtend 
• Woensdagochtend 
• Woensdagavond 
• Donderdagochtend 
• Vrijdagochtend 

 
Trainingen ‘t Waaltje: 

• Maandagavond 
• Dinsdagavond 
• Donderdagavond 
• Vrijdagavond 
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Rustperiode 
 
Het open water seizoen begint net voor en eindigt net na de zomervakantie. In deze 
periode is ook de zomerrust, wat inhoud dat er niet gezwommen wordt. 
 
Iedere zwemmer heeft een rustperiode nodig. Ook als er open water gezwommen wordt 
dient deze rust in acht genomen te worden. Als het goed is moet dat geen problemen 
opleveren. De meeste zwemmers gaan toch een paar weken op vakantie in de zomer. Als 
dit niet het geval is, dan geldt de volgende regel: 
  
In de zomerperiode moet er minimaal vier weken rust gehouden worden en mag er niet 
gezwommen worden (niet trainen en geen wedstrijden). Dit kan voor, tijdens en na het 
open water seizoen. Dit is afhankelijk van je keuze en ambities en moet in overleg gaan 
met de trainers. Heb je vragen hierover dan kan je bij je trainer terecht. 
 
Wedstrijdkalender 2011 
 
In bijlage 1 van dit informatieblad vind je de kalender van de open water wedstrijden. Dit 
zijn de wedstrijden waar we als ZZ&PC De Devel naar toe gaan. Dit zijn allemaal door de 
KNZB goed gekeurde zwemwedstrijden. Verder gelden er voor de open water wedstrijden 
dezelfde regels als voor in het zwembad: wil je een wedstrijd zwemmen die niet op de 
kalender staat, dan is dit niet mogelijk!!!  
Tevens vind je in bijlage 2 de wedstrijdprogramma’s. Hierin zie je welke afstanden je 
kunt zwemmen, hoeveel de startkosten zijn, de starttijd van de programmanummers en 
de route naar de wedstrijdbaan. 
 
Inschrijving 
 
Het inschrijven gebeurd centraal bij Bianca de Bruijn. Als je wil deelnemen aan een open 
water wedstrijd dan moet je dat uiterlijk één week vóór de inschrijfdatum van de open 
water wedstrijd doorgeven aan Bianca. Indien mogelijk is het handig om al voor het 
seizoen alle wedstrijden die je wilt zwemmen door te geven inclusief de afstanden 
waarop je wilt starten, natuurlijk kan er altijd een week voor de inschrijfdatum een 
wijziging doorgegeven worden. Je kunt dat doen via de e-mail. 
 
In de e-mail dien je aan te geven welke open water wedstrijd je wilt zwemmen en welke 
afstand(en) je wilt zwemmen (programmanummer(s)). Bij je eerste inschrijving moet je 
ook de volgende gegevens vermelden: 
  -    voor- en achternaam 

- startnummer (als je deze niet weet, kan je deze opvragen bij Joke Tak) 
- telefoonnummer(s) 
- of je wel of geen vaste cap (badmuts met eigen nummer) wil 

aanschaffen (€ 10,-) 
 
Inschrijfadres: Naam: Bianca de Bruijn 
    Email: b.debruijn@live.nl 
    Tel: 0611437309 
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Wat moet er zeker in je wedstrijdtas zitten 
 

• badpak/zwembroek/handdoek/slippers 
• bril en badmuts (eigen badmuts of badmuts met eigen nummer; als je deze zou 

willen hebben dan moet je dat doorgeven aan Bianca) 
• uierzalf/vaseline (verkrijgbaar bij apotheek en drogist) 
• zonnebrandolie 
• warme kleding 
• genoeg eten en drinken voor de hele dag 
• vuilniszak (voor je kleding) 
• stoel 
• paraplu 
• tape (als je geen badmuts met eigen nummer hebt) 
• startgeld; liefst gepast, voor je start bij Bianca betalen 
• op tijd aanwezig op de wedstrijdlocatie; minimaal 1 uur voor de starttijd van je 

programma, dit omdat het wedstrijdprogramma voor kan lopen op de 
tijdsplanning 

 

 
 
Overnachtingen 
 
Tijdens het open water seizoen zijn er een aantal weekenden waar de wedstrijden relatief 
ver weg zijn, maar de twee wedstrijdlocaties bij elkaar in de buurt liggen. Misschien is 
het een leuk idee om dan een weekend te kamperen ( *** voor kampeerweekenden in 
bijlage 1). 
 
Of zo’n kampeerweekend door kan gaan is afhankelijk van een aantal factoren. Het 
belangrijkste is dat er voldoende ouders meegaan en er genoeg tenten etc. beschikbaar 
zijn. Dit houdt in dat een zwemmer altijd een begeleider mee moet nemen en moet 
zorgen voor kampeerspullen. 
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Klassementen 
 

    
 
Klassementen en afstanden zijn er voor alle leeftijden, uitgezonderd voor de minioren, 
voor hen is er geen klassement. Als je een klassement vol zwemt, maar niet bij de beste 
drie eindigt dan krijg je een herinneringsmedaille. De minioren ontvangen ook een 
herinneringsmedaille als ze een bepaald aantal wedstrijden hebben gezwommen. 
 
Klassement d/h/m/j Min- en 

maximale 
klassements- 
afstand 

Vol open water 
klassement 

Minimale 
vereisten vol 
open water 
klassement 

Schoolslag 
junioren 1 en 2 

Jongens 500 t/m 1500 
meter 

5 km Naar eigen keuze 

Schoolslag 
junioren 3 en 4 

Jongens 500 t/m 1500 
meter 

5 km Naar eigen keuze 

Schoolslag 
junioren 1 

Meisjes 500 t/m 1500 
meter 

5 km Naar eigen keuze 

Schoolslag 
junioren 2 en 3 

Meisjes 500 t/m 1500 
meter 

5 km Naar eigen keuze 

Schoolslag jeugd Heren 1000 t/m 5000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

20 km Naar eigen keuze 

Schoolslag jeugd Dames 1000 t/m 5000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

20 km Naar eigen keuze 

Schoolslag 
senioren 

Heren 1000 t/m 5000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

20 km Naar eigen keuze 

Schoolslag 
senioren 

Dames 1000 t/m 5000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

20 km Naar eigen keuze 

Vrije slag 
junioren 1 en 2 

Jongens  1000 t/m 2500 
meter 

10 km Naar eigen keuze 

Vrije slag 
junioren 3 en 4 

Jongens  1000 t/m 2500 
meter 

10 km Naar eigen keuze 

Vrije slag 
junioren 1 

Meisjes  1000 t/m 2500 
meter 

10 km Naar eigen keuze 

Vrije slag 
junioren 2 en 3 

Meisjes  1000 t/m 2500 
meter 

10 km Naar eigen keuze 

Vrije slag jeugd Heren 1000 t/m 10000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

30 km 5 km < 5 km & 5 
km ≥ 5 km 
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Vrije slag jeugd Dames  1000 t/m 10000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

30 km 5 km < 5 km & 5 
km ≥ 5 km 

Vrije slag 
senioren 

Heren  1000 t/m 10000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

30 km 5 km < 5 km & 5 
km ≥ 5 km 

Vrije slag 
senioren 

Dames 1000 t/m 10000 
meter (tijdrace 
kan korter zijn) 

30 km 5 km < 5 km & 5 
km ≥ 5 km 

Vrije slag 
masters 

Heren  1000 meter (NK 
3000 meter) 

5 km 5 x 1 km 

Vrije slag 
masters 

Dames  1000 meter (NK 
3000 meter) 

5 km 5 x 1 km 

Schoolslag 
masters 

Heren 1000 meter 5 km 5 x 1 km 

Schoolslag 
masters 

Dames  1000 meter 5 km 5 x 1 km 

 
 

De puntentelling 
 
De winnaar van een afstand krijgt 300 punten per gezwommen kilometer. Voor elke 
seconde die je achter de winnaar eindigt vindt 1 punt aftrek plaats. 
 
Nederlands Kampioenschap open water zwemmen 
 
Omdat de Nederlandse Kampioenschappen geen gewone wedstrijden zijn, zijn er vanuit 
de trainersstaf minimumeisen aan de trainingsopkomst en trainingsinzet gesteld. 
Dit houdt in dat je een bepaald aantal keren per week moet trainen om in aanmerking te 
kunnen komen voor NK deelname. 
De eisen houden het volgende in: 

• voor de senioren geldt een minimum van 3 trainingen per week 
• voor de junioren geldt een minimum van 2 trainingen per week 
• voor de masters geldt een minimum van 2 trainingen per week 

 
Daarnaast kan een zwemmer alleen deelnemen aan het NK wanneer deze aan minimaal 
één van de onderstaande deelnamevoorwaarden heeft voldaan, voorafgaande aan de 
datum waarop de inschrijving sluit. De genoemde limieten gelden in open water tenzij 
anders vermeld. 
 
NK 5 kilometer vrije slag dames/heren/jeugd en NK 2,5 kilometer vrije slag 
junioren 

•  In het lange afstand vrije slag klassement in het jaar voorafgaande aan het 
kampioenschap opgeteld 6 kilometer (dames/heren/jeugd) hebben volbracht     
(4 kilometer voor junioren) met méér dan 1 punt per kilometer. 

•  In het lange afstand vrije slag klassement in het jaar van het kampioenschap 
opgeteld 2 kilometer (dames/heren/jeugd) hebben volbracht (1 kilometer voor 
junioren) met méér dan 1 punt per kilometer. 

•  Op de 800/1500 meter vrije slag meisjes/dames of op de 800/1500 meter vrije 
slag jongens/heren een limiet hebben gezwommen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen in het jaar van het betreffende kampioenschap. 

•  In het Lange Afstand Circuit (LAC-wedstrijd) van het seizoen voorafgaande aan 
het kampioenschap, de 2 kilometer hebben volbracht binnen de 30.00 minuten 
(dames senioren/dames jeugd) en 28.00 minuten (heren senioren/heren jeugd). 

•  Uitnodiging voor deelname aan het NK 5km zwemmen (zwembad). 
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3 kilometer schoolslag dames/heren 

• In het lange afstand schoolslag klassement van het jaar voorafgaande aan het 
betreffende kampioenschap opgeteld 4 kilometer hebben volbracht met méér dan 
1 punt per kilometer. 

• In het lange afstand schoolslag klassement van het jaar van het kampioenschap 
opgeteld 2 kilometer hebben volbracht met méér dan 1 punt per kilometer. 

 
3 kilometer vrije slag dames/heren Masters 
 

 
 

• Voldaan aan de eisen voor het ONK 5km (senioren). 
• In een lange afstand vrije slag klassement Masters in het jaar voorafgaande aan 

het kampioenschap opgeteld minimaal 5 kilometer hebben volbracht, in 
gemiddelde kilometertijd van maximaal: 

 
Leeftijd Dames  Heren  
20+ 17.00 min/km 16.00 min/km 
25+ 18.00 min/km 17.00 min/km 
30+ 19.00 min/km 18.00 min/km 
35+ 20.00 min/km 19.00 min/km 
40+ 21.00 min/km 20.00 min/km 
45+ 22.00 min/km 21.00 min/km 
50+ 23.00 min/km 22.00 min/km 
55+ 24.00 min/km 23.00 min/km 
60+ 25.00 min/km 24.00 min/km 
65+ 26.00 min/km 25.00 min/km 
70+ 27.00 min/km 26.00 min/km 
75+ 28.00 min/km 27.00 min/km 

 
• In het lange afstand vrije slag klassement Masters in het jaar van het 

kampioenschap minimaal 1 kilometer hebben volbracht, in kilometertijd als boven 
gemeld. 
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10 kilometer vrije slag dames/heren 
 

 
 

• Voldaan aan de eisen voor het ONK 5km met daarnaast in het jaar van het 
kampioenschap en/of het jaar voorafgaande aan het kampioenschap een afstand 
van minimaal 5 kilometer hebben volbracht met meer dan 1 punt per kilometer. 

 
22 kilometer vrije slag dames/heren 
 

 
 

• In het seizoen van, of het seizoen voorafgaande aan het betreffende 
kampioenschap, dient minimaal een 10 kilometer wedstrijd te zijn volbracht in 
open water of zwembad, waarbij is voldaan aan de volgende limieten                 
(in u.mm.ss): 

 
Dames 
 
Afstand Open water Zwembad 
10 km 2.50.00 2.40.00 
15 km 4.18.45 4.03.45 
20 km 5.50.00 5.30.00 
22 km 6.27.12 6.05.12 
25 km 7.23.45 6.58.45 
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Heren 
 
Afstand Open water Zwembad 
10 km 2.45.00 2.35.00 
15 km 4.11.15 3.56.15 
20 km 5.40.00 5.20.00 
22 km 6.16.12 5.54.12 
25 km 7.11.15 6.46.15 
 

 
 
Voor het eerst open water zwemmen? 
 
Heb je nog nooit buiten gezwommen en wil je dit wel gaan proberen? 
Neem dan contact op met Bianca, dan zal zij je wegwijs maken in deze sport. 
 
Vragen en antwoorden 
 
Heb je na het lezen van dit open water informatieboekje nog vragen of is er iets nog 
onduidelijk? Neem dan contact op met: 
 
Bianca de Bruijn 
b.debruijn@live.nl 
0611437309 
 
Kijk ook eens op www.noww.nl, dit is dé open water site van Nederland en op onze eigen 
open water weblog http://openwaterdedevel.web-log.nl, hier kan je onder andere alle 
wedstrijdverslagen, foto’s en de laatste wedstrijdinformatie vinden.  
 
Bewaar dit boekje goed, want hier staat alles in wat je maar wilt weten over het open 
water seizoen 2011. 
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Bijlage 1: Wedstrijdkalender 2011 
 
Juni  zaterdag  18 Twenterand Kamaalrace, Vriezenveen 
  zondag  19 ZV Haerlem, Spaarnwoude 
     
  zaterdag  25 NW Overijssel, Scheerwolde 
  zondag  26 Scheldestroom, Sluis 
     
Juli  zaterdag  2 Harense Smit Zwemrace, Appeltern 
  zondag  3 Hoogenboom Tours/BZ&PC, Bodegraven 
     
  zaterdag  9 15e de DoornOtters, Wijk en Aalburg ** 
  zondag  10 Lektocht, Beusichem‐Culemborg 
     
  zaterdag  16 1e Gooimeer‐race, Huizen 
  zondag  17 De Rode Loper, Stadskanaal 
     
  zaterdag  23 Oude Veer, Anna Paulowna *** 
  zondag  24 13e Geestmerambacht, Alkmaar *** 
     
  zaterdag  30 Dag 1 Ter Rede van Hoorn, Hoorn *** 
  zondag  31 Dag 2 Ter Rede van Hoorn, Hoorn *** 
     
Augustus  zaterdag  6 34e OWW De Binnenmaas, Strijen (*) 
  zondag  7 OWW Het Y, Amsterdam 
     
  zaterdag  13 Monshouwer Race 't Waaltje, Heerjansdam (*) 
    ONK 42e Zwemmarathon, Stavoren‐Medemblik 
  zondag  14 Oceanus, Aalsmeer 
     
  zaterdag  20 Luctor langs de Loskaai, Middelburg 
  zondag  21 Ijsselmeer Brakeboer Trofee, Medemblik 
     
  zaterdag  27 ONK dag 1 80e Dopharma OWW, Oosterhout 
  zondag  28 ONK dag 2 80e Dopharma OWW, Oosterhout 
     
September  zaterdag  3 2e OWW Merwedekanaal, Vianen 
    De Ganzetrek, Wilhelminadorp *** 
  zondag  4 Kanaalrace, Vlissingen *** 
     
  zaterdag  10 Blauwe Meer, Beilen 
  zondag  11 De IJzeren Man, Vught 
     
    *    : BBQ of iets anders (eigen kosten) 
    **  : pannenkoekenboot (eigen kosten) 
    ***: kampeerweekend (eigen kosten) 
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Bijlage 2: Wedstrijdprogramma’s 
 
Op het moment van de publicatie van dit informatieboekje is het open water boek nog 
niet verschenen. 
Als je interesse hebt om open water te zwemmen dan kan je naar Bianca mailen dat je 
graag het open water boek wil hebben. Als deze verschenen is zal zij deze via de e-mail 
naar je sturen. 
 
 


