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Inleiding  

Maarten van Der Weijden 
Maarten van der Weijden is voornemens de Elfstedentocht met een afstand van 200 km te 
zwemmen. Hierbij wil hij per rayon mensen de gelegenheid bieden 2000 of 500 meter mee te 
zwemmen (cityswims). 
 
Maarten doet dit vanuit zijn missie: 
 
“Het bevorderen en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar de kwaliteit van leven met 
kanker in alle mogelijke vormen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker en het 

leven met kanker met voldoende kwaliteit kan plaatsvinden”. 
 
Deze missie is ondergebracht in de “Maarten van der Weijden foundation”, (hierna te noemen 
MvdWF). In deze foundation werkt een team van vrijwilligers aan doelstellingen voortvloeiend uit de 
missie. 
 
De MvdWF heeft Reddingsbrigade Nederland gevraagd, zorg te dragen voor het toezicht en de 
veiligheid van alle deelnemers op en in het water. 
 
De missie van Reddingsbrigade Nederland is: 
 

“Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood”. 
 

Deze missies zijn goed verenigbaar en Reddingsbrigade Nederland is voornemens een bijdrage te 
leveren. 
 

Reddingsbrigades 
Om bovenstaande doelstelling van de MvdWF te behalen is de bewaking van de waterveiligheid aan 
Reddingsbrigade Nederland toegekend. Om deze bewaking succesvol te laten slagen heeft 
Reddingsbrigade Nederland de hulp ingeroepen van de deelnemende reddingsbrigades.  
 
De reddingsbrigade zal actief zijn bij het bewaken van zowel de cityswims als de zwemtocht van 
Maarten van der Weijden.  
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Wie is Maarten van der Weijden? 
Sporters zijn gewend de lat voor zichzelf steeds een stukje hoger te leggen. Steeds iets beter. Steeds 
iets harder. En in het geval van Maarten: steeds iets verder. En dat doet hij niet alleen omdat hij op 
zoek is naar een nieuwe sportieve uitdaging. Maarten zet zijn zwemtalent in om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Zijn ultieme doel is het zwemmen van de 
11stedenzwemtocht. Bijna 200 km zwemmen langs 11 steden in Friesland. Een unieke prestatie en 
een uniek evenement, tien jaar nadat hij een gouden medaille won op de Olympische Spelen in 
Beijing! Hij nodigt dan ook iedereen uit om mee te zwemmen in 11 steden en zo geld op te halen 
voor het KWF. 

Indeling / planning 
Voor de cityswim en de zwemtocht van Maarten wordt er gewerkt in compagnieën (groepen). 
Compagnie A,B en C bestaat uit: 

- 4 boten (met drie bemanningsleden per boot) 
Compagnie D bestaat uit: 

- 2 boten (met drie bemanningsleden per boot) 
Compagnie E wordt opgesplitst in E1 en E2 en bestaat uit: 

- 12 rescueboards (met per rescueboard één rescueboarder) 

Indeling compagnieën  
Dag 1 – Zaterdag 18 augustus 2018 
Compagnie A bestaat uit:  

- DVT-119 (Deventer) 
- AAR-118 (Alphen Aan de Rijn) 
- AAR-128 (Alphen Aan de Rijn) 
- WSW-118 (Weststellingwerf) 

 
Compagnie B bestaat uit:  

- AMF-019 (Amersfoort) 
- BOZ-118 (Bergen op Zoom) 
- DVT-129 (Deventer) 
- 1 openstaande plaats 

 
Compagnie C bestaat uit: 

- UTR-119 (Utrecht) 
- EMN-118 (Emmen)  
- LMR-119 (Lemmer) 
- 1 openstaande plaats 

 
Compagnie D bestaat uit: 

- DRT-019 (Drachten) 
- DRT-118 (Drachten) 

 
Compagnie E1/E2 bestaat uit: 

- EMN-121 (Emmen)  
- EMN-122 (Emmen) 
- 10 openstaande plaatsen 
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Dag 2 – Zondag 19 augustus 2018 
Compagnie A bestaat uit:  

- DVT-119 (Deventer) 
- AAR-118 (Alphen aan de Rijn) 
- AAR-128 (Alphen aan de Rijn) 
- WSW-118 (West Stellingwerf) 

 
Compagnie B bestaat uit:  

- AMF-019 (Amersfoort) 
- BOZ-018 (Bergen op Zoom) 
- DVT-129 (Deventer) 
- STB-019 (Stedenbroek) 

 
Compagnie C bestaat uit: 

- UTR-199 (Utrecht) 
- EMN-118 (Emmen) 
- LMR-119 (Lemmer) 
- 1 openstaande plaats 

 
Compagnie D bestaat uit: 

- DRT-019 (Drachten) 
- DRT-118 (Drachten) 

 
Compagnie E1/E2: 

- EMN-121 (Emmen) 
- EMN-122 (Emmen) 
- STB-122 (Stedenbroek) 
- STB-123 (Stedenbroek) 
- 8 openstaande plaatsen 

 
  



 

 
 7 

Dag 3 – Maandag 20 augustus 2018 
Compagnie A:  

- AMF-019 (Amersfoort) 
- BOZ-018 (Bergen op Zoom) 
- EMN-118 (Emmen) 
- LMR-119 (Lemmer) 
- LWD-118 (Leeuwarden) 
- STB-019 (Stedenbroek) 
- UTR-119 (Utrecht) 
- Openstaande reddingsbrigade 
- Openstaande reddingsbrigade 
- Openstaande reddingsbrigade 
- Openstaande reddingsbrigade 
- Openstaande reddingsbrigade 

 
Compagnie D: 

- DRT-019 (Drachten) 
- DRT-118 (Drachten) 

 
Compagnie E1/E2: 

- LWD-117 (Leeuwarden) 
- LWD-127 (Leeuwarden) 
- STB-122 (Stedenbroek) 
- EMN-121 (Emmen) 
- EMN-122 (Emmen) 
- STB-123 (Stedenbroek) 
- 6 openstaande plaatsen 

 

Planning 
De planning van het evenement is terug te vinden op de laatste twee pagina’s van het document. 
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Benodigdheden  

Eenheden 
Iedere eenheid is zelf verantwoordelijk voor een volledige opererende eenheid. Deze eenheid 
bestaat uit:  

 Trekkend voertuig 
 Langzaam of snelle boot met trailer (incl. werkende verlichting) of rescueboard* 
 Drie bemanningsleden (incl. chauffeur) 
 Per bemanningslid gepaste beschermende en herkenbare reddingsbrigadekleding met 

goedgekeurd reddingsvest (rekening houdend met weersomstandigheden)  
 
* Voor rescueboards gelden andere eisen: 

 Wetsuit 
 Herkenbare reddingsbrigade kleding of lycra 
 Reddingsvest 

 

Teamsamenstelling 
 3 personen per team (waaronder 1 schippers, 1 chauffeur/opstapper, 1 opstapper)  
 minimale leeftijd 14 jaar en ten minste in het bezit van lifesaver 2 of een door het 

brigadebestuur verklaarde vergelijkbare opleiding 
 Minimale leeftijd schipper 16 jaar (en bij snelle boot in bezit van vaarbewijs 1) 
 Geldig EHBO 

Vaartuig  
Het vaartuig beschikt over de volgende materialen: 

 Droogpakken incl. reddingsvesten 
 Brandblusser 
 Degelijk gevulde EHBO tas 
 Fenders 
 Landvasten 
 Analoge communicatie (incl. opladers) 

o 1 portofoon + 1 reserve portofoon 
C200 wordt door de organisatie verschaft. 

 Verlichting (minimaal rondom stralend toplicht) 
 Benzinetank  (bij beschikbaarheid reservetank) 

Bij aankomst van het evenement dienen de vaartuigen afgetankt te zijn. De overige brandstof 
voor de dagen wordt door de organisatie verschaft. Denk zelf wel aan een trechter of 
vulslang. 

 AED (bij beschikbaarheid) 
 Brancard (bij beschikbaarheid) 
 Marifoon (bij beschikbaarheid en incl. certificaat) 
 Anker  
 Motorolie (indien nodig) 
 Kettingslot t.b.v. van boot en disselslot 
 Verlengsnoer met stekkerblok 
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Overnachting / persoonlijke spullen 
 Vaarbewijs 
 ID-bewijs 
 Zorgverzekeringspas  
 EHBO-bewijs 
 Slaapzak 
 Kussen 
 Toiletartikelen 
 Kleding normaal 
 Kleding RB 
 Handdoeken 
 Bord, bestek, beker 
 Lader telefoon 
 Medicijnen (waar nodig) 
 Medische gegevens bij nood  
 Geld (voor eigen consumpties) 
 Extra drinken / eten  

Catering 
De organisatie van de Elfstedentocht zorgt voor iedere opgegeven deelnemer voor een degelijke 
maaltijd voor in de ochtend, tijdens de lunch en voor het avondeten. Tevens wordt er gezorgd voor 
koffie en thee. Andere wensen dient men zelf mee te nemen. 
 
Bij allergieën of diëten gelieve vooraf aangeven bij het kernteam. 
 
Voor compagnie A, B, C en E zullen de eetmomenten worden afgestemd met de organisatie.  
 
De eenheden die deelnemen in compagnie D zullen tijdens de wisselmomenten mogelijkheid hebben 
om te eten. Tijdens de shifts zijn er drink voorzieningen op de begeleidingsboten aanwezig.   

Overnachtingen 
De bewaking van de cityswims en de begeleiding van Maarten zullen plaatsvinden van zaterdag 18 
augustus t/m maandag 20 augustus. Ten tijde van het evenement zijn er slaapvoorzieningen 
geregeld.  
 
De compagnieën A, B, C en E zullen overnachten in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne te 
Zoutkamp. De exacte locatie is terug te vinden onder het kopje “adresgegevens”. 
 
Voor de Compagnie D zijn we bezig met een ander slaapverblijf dat dichter bij de zwemtocht 
gelokaliseerd is. Dit omdat de eenheid maar 8 uur rust heeft tussen de shifts. Er zal met een 9 
persoons busje gependeld worden tussen het slaapverblijf en de wissel locatie. 
 
Huisregels overnachtingen: 

- In alle verblijfsaccommodaties mag niet gerookt worden. 
- In de slaapvertrekken mag niet worden gedronken. Tenzij dit door de kernteam anders wordt 

aangegeven. 
- Respecteer de locatie, we zijn te gast en mogen in goede trouw gebruik maken van deze 

locaties. Zorg zelf voor het opruimen van je afval. 
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- Tijdens de overnachtingen geldt samen uit/thuis, iedereen is verantwoordelijk voor het in 
originele staat terugbrengen/houden van de locatie.  

- Voor het ontbijt dienen eigendommen weer opgeruimd te zijn!  
- Zorg voor goed slaapmateriaal, vanuit de organisatie is er een veldbed beschikbaar, de 

overnachtingslocaties zijn beperkt verwarmd. 
- De 11 steden zwemtocht  is ook een promotie voor reddingsbrigades in Nederland: let 

daarom op houding en gedrag, deze moeten representatief zijn voor reddingsbrigades in heel 
Nederland. Aanwijzingen van de kernteam / organisatie dienen te worden opgevolgd. 

 
Op de slaap locaties is een douche mogelijkheid. Deze faciliteit zal gedeeld moeten worden tussen 
alle reddingsbrigades. De douches moeten dan ook netjes achter gelaten worden. Iedereen moet ook 
de mogelijkheid kunnen krijgen om er gebruik van te maken. 

Veiligheid 
Alle deelnemers doen mee op eigen risico en doen er alles aan om het evenement veilig te 
laten verlopen. Alle deelnemers die in sportlink ingeschreven staan, zijn voorzien van een verzekering 
via Reddingsbrigade Nederland. 
 
Om ongevallen te voorkomen een aantal richtlijnen: 

- Iedereen die meevaart draagt een goedgekeurd reddingsvest 
- De inrichting van de reddingsboten voldoen aan de wettelijke bepalingen 
- De bemanningen voldoen aan de wettelijke bepalingen 

  
Incident eigen personeel 
Treed op en handel als hulpverlener 

- Comform normale procedures tijdens inzet 
- Bel indien de situatie het vereist 112 
- Bij (intern) incident direct melding naar: 

o OVD-red, deze meld het door naar de organisatie 
o OVD-red, meld naar het kernteam 

 
Incident bezoeker 
Treed op en handel als hulpverlener 

- Conform normale procedures tijdens inzet 
- Bel indien de situatie het vereist 112 
- Bij incident direct melding naar: 

o OVD-red deze meld het door naar de organisatie 
EHBO 
Bij EHBO technische zaken wordt het Rode Kruis ingeschakeld. 
 
Extreem weer 
Gedurende de Elfstedenzwemtocht worden de weersverwachtingen actueel bijgehouden. 
Bij onweer in de buurt zal de organisatie overleggen of de zwemtochten door zal blijven gaan. 
Is het onweer te dicht bij zal de organisatie er voor kiezen om alle zwemmers uit het water te halen. 
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Adresgegevens  
Adres gegevens voor deelnemers met betrekking op de inzet locaties zijn terug te vinden in de inzet 
kaarten en de planning. Hier zijn de trailer locatie met adresgegevens ook terug te vinden. 
 
Slaaplocatie (Compagnie A/B/C/E ): 
Willem Lodewijk van Nassaukazerne 
Strandweg 21  
9974 SM Zoutkamp 
 
Slaaplocatie (compagnie D): 
Nog nader te bepalen 

Briefings  
Iedere dag zal het kernteam een briefing verzorgen voor alle OVD-Red’s, deze zullen de informatie 
met betrekking op de inzet door briefen aan de eenheden. Dit kan naar eigen inzicht van de OVD op 
locatie gedaan worden. Aan het einde van dag 1 zal het kernteam de gehele ploeg nog een debriefing 
geven. 

Communicatie 
Ten tijde van het evenement zullen we communiceren over C2000. De portofoons worden uitgedeeld 

door de OVD op locatie.  Elk vaartuig zal een C2000 portofoon krijgen in bruikleen. Iedere avond 

worden door de desbetreffende OVD de porto’s weer terug ingenomen. Onderlinge communicatie 

binnen eigen eenheid mag via het analoog kanaal RN01. 

Gelieve tijdens het evenement zo gering mogelijke communicatie. Dit i.v.m. belasting op het 

netwerk. Alle eenheden zullen opgeroepen worden op hun opgegeven roepnummer. 

Compagnie A: nog nader te bepalen 

Compagnie B: nog nader te bepalen 

Compagnie C: nog nader te bepalen 

Compagnie D: nog nader te bepalen 

OVD- Red + Compagnie E: nog nader te bepalen    

Kernteam + algemene zaken : nog nader te bepalen 

Veiligheidsteam organisatie: nog nader te bepalen 

Overige scheepvaart: nog nader te bepalen 

Pers  
De pers wordt te allen tijde te woord gestaan door Sander Zeilstra. Aan ieder ander wordt verzocht 
geen direct contact met de pers te ondernemen. Mocht er wel belang bij zijn dan gelieve contact op 
te nemen met Sander Zeilstra – 06-21575527.  

Verzekering 
Alle reddingsbrigades zijn zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de materialen die meedoen 
aan de Elfstedenzwemtocht. De deelnemers zijn verzekerd via Reddingsbrigade Nederland mits ze in 
sportlink beschreven staan.  
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Taakomschrijving 
Reddingsbrigade Nederland verzorgt de toezichthoudende taak en de repressieve 
waterhulpverlening in het water ten bate van alle ingeschreven deelnemers en functionarissen van 
de “Maarten van der Weijden Foundation” binnen de gestelde tijdvakken. 
 
Deelname is voor eigen risico van de deelnemers. 
Door de inzet van Reddingsbrigade Nederland worden de risico’s voor de deelnemers verkleind.  

Afspraken en veiligheidseisen (Mee)zwemmers (versie 24-7-18) 
Voor een veilige uitvoering van de City Swims zijn de volgende afspraken gemaakt. 

- Om de 100 meter moeten ladders staan zodat zwemmers, als zij in de problemen komen, 
zelfstandig op de kant kunnen klimmen; 

- Langs de gehele zwemroute moeten hulpverleners (ook de ambulance) zwemmers die op de 
kant zijn geklommen kunnen bereiken; 

- Op het water moet de reddingsbrigade, zonder dat zij andere zwemmers in de problemen 
brengt, slachtoffers kunnen bereiken; 

o spreiding van zwemmers (in tweetallen het water in gaan); 
o tussen tweetallen minstens 4 meter ruimte (bij aanvang); 
o maximaal 200 zwemmers tegelijk in het water (i.v.m. bezetting reddingsbrigade); 
o zwemroute moet gescheiden zijn van scheepvaartverkeer;  
o zwemmers hebben een badmuts met uniek nummer (tellen of er net zoveel 

zwemmers uit het water zijn gekomen als er in zijn gegaan 
- De zwemmers gaan gedoseerd het water in. 
- Bij het uit het water komen moet er een douche faciliteit zijn waar alle zwemmers doorheen 

kunnen lopen; 
- Bij finishplek moet voldoende schuilplaats zijn tegen wind, om onderkoeling te voorkomen; 
- Bij finishplek moeten meezwemmers makkelijk bij hun eigen droge kleren/handdoek kunnen 

komen (transport daarvan van startplaats naar finish in bv rolcontainer); 
- Bij finishplek moet ruimte zijn voor Rode Kruis tent; 
- Op detailkaarten moet aangegeven worden wat de opstelplaatsen van de ambulances zijn en 

waar overdracht tussen reddingsbrigade en ambulance kan plaatsvinden; 
- De waterkwaliteit moet voldoende zijn (controle door Wetterskip Fryslân); 
- Bij onweer binnen een straal van 10 kilometer mogen er geen zwemmers in het water liggen. 

Als onweer optreedt tijdens het meezwemmen, dan moeten alle zwemmers dus het water 
uit en wordt de tocht stilgelegd. De chef de mission geeft hiertoe opdracht; 

- In het water mogen geen obstakels liggen die niet zichtbaar zijn (controle vooraf van de 
route, bij voorkeur 1 dag voor de tocht); 

- Bij watertemperatuur onder 18 graden is dragen wetsuit verplicht; 
- Bij watertemperatuur onder 16 graden wordt er niet gezwommen; 
- Voor het te water gaan krijgen alle zwemmers nog een keer de veiligheidsinstructies te zien 

(o.a. zwemmer in nood teken). Dit kan in vorm videoboodschap, maar ook live; 
- De Reddingsbrigade is niet belast met stremming van het scheepvaartverkeer. 
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Inzet rondom 11 steden zwemlocaties 

 
Organisatiestructuur 

Reddingsbrigade Nederlands is als opdrachtnemer aanwezig in de vorm van een operationeel 
coördinerend kernteam bestaande uit Sander Zeilstra (Reddingsbrigade Nederland) en Dennis Bekius 
& Michel Verherbrugge.  
 
In totaal zijn er 12 reddingsvaartuigen en 12 rescueboards ten behoeve van de veiligheid van alle 
deelnemers op de 11 zwemlocaties. Wegens de verschillende zwemtochten (city swims) die kort op 
elkaar volgend worden deze opgesplitst in vier compagnieën.  

1- Compagnie A ( 1 snelle boot, 3 langzame boten en een OVD-red)  
2- Compagnie B  ( 1 snelle boot, 3 langzame boten en een OVD-red) 
3- Compagnie C  ( 1 snelle boot, 3 langzame boten en een OVD-red) 
4- Compagnie D ( 1 snelle boot, 1 langzame boot t.b.v. zwemtocht Maarten) 
5- Compagnie E1 / E2 ( 2 ploegen van 6 rescueboards) 

 
Iedere compagnie heeft een operationele OVD-red en bestaat uit 18 lifeguards. 
 
Ieder lifeguard dient gediplomeerd en getraind te zijn volgens het internationaal opleidingsplan. 
Iedere vrijwilliger van de reddingsbrigade is in bezit van EHBO en minimaal lifesaver 2 of 
gelijkwaardig diploma. 
 
De OVD-red is het aanspreekpunt voor de betreffende compagnie en is ruim voor en ten tijde van het 
lokale zwemevenement fysiek aanwezig naast de lokale coördinator per stad om zo de schakel te zijn 
tussen lokale organisatie, overige hulpdiensten en de reddingseenheden. 
 
De OVD-red is opgeleid en getraind om bij grootschalige inzet de reddingseenheden te coördineren 
en om aan te sluiten bij COPI overleggen.   
 
Tevens is er tijdens de gehele tocht van Maarten van der Weijden en de lokale zwemtochten een 
kernteam werkzaam om alles met betrekking op de eenheden in goede banen te lijden.  
 
Ten tijde van de cityswim en de zwemtocht van Maarten van der Weijden is er een OVD-red 
beschikbaar om deel te nemen in het veiligheidsteam van de organisatie.  
 

Communicatiestructuur  
De OVD-red staat met het kernteam in contact middels C2000. 
De OVD-red staat met de reddingseenheden in contact middels het interne analoge netwerk of 
C2000. 
De OVD-red staat in fysiek contact met de lokale coördinator. 
 
Gedetailleerde informatie over de communicatiestructuur volgt later. 
 

Uitvoering 
De reddingsvaartuigen en rescueboards worden zodanig statisch gepositioneerd dat het gehele 
buitenwatertraject middels zichtlijnen gedekt is. 
 
Tijdens het evenement zijn er om de 100 meter toezichthouders vanuit de MvdWF aanwezig langs 
het water. Deze toezichthouders zullen functioneren als extra waarnemers.  Alle toezichthouders zijn 
zichtbaar nabij het water. Door middel van een vlagsignaal maken zij kenbaar waar de eenheid van 
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de reddingsbrigade hulp moet bieden. Vlagsignalen worden in een volgend document bekend 
gemaakt.  

 
Extractie (uit het water halen) en overdracht van deelnemers welke vermoeid zijn zal bij voorkeur 
plaatsvinden nabij de toezichthoudende locatie van de reddings-eenheid om zo de toezichthoudende 
taak te kunnen blijven leveren aan de resterende deelnemers.  
Personen die vermoeid zijn zullen overgedragen worden aan de toezichthouders. Deze begeleiden 
dan de zwemmers naar de juiste plek. In alle andere gevallen zal de deelnemer naar de EHBO-post of  
indien nodig naar de aanrijdlocatie van de ambulance worden getransporteerd. De EHBO-ers kunnen 
waardien mogelijk ook naar het ongeval toe komen. Dit is afhankelijk van de situatie.   
Om de zelfredzaamheid te bevorderen en vanuit veiligheidsoverwegingen dient er om de 100 meter 
een mogelijkheid te zijn om makkelijk zelfstandig uit het water te komen. Is dit niet het geval dan zal 
de lokale organisatie moeten voorzien in gezekerde ladders aan de kanten. 
 
De gediplomeerde lifeguards zijn opgeleid om toezicht te houden en te kunnen handelen tijdens 
waterongevallen. Iedere boot dient voorzien te zijn  met  degelijke EHBO materiaal en  analoge 
communicatie apparatuur. C2000 wordt waar nodig door Reddingsbrigade Nederland verschaft. 
 
Op iedere zwemlocatie wordt gezorgd dat er maximaal 200 personen tegelijkertijd in het water zijn, 
verspreid over het parcours per stad. Hiermee wordt ruim voldaan aan de richtlijn dat iedere 
reddingseenheid verantwoord toezicht kan houden op circa 50 personen.  
 
De statische positionering heeft de voorkeur aangezien dit voorkomt dat er hinderlijke 
vaarbewegingen gemaakt moeten worden en omdat we willen voorkomen dat er veel uitlaat gassen 
van de vaartuigen afkomen. 
 
 Bij iedere cityswim is er een randez-vous punt die toegankelijk is voor overige hulpdiensten. Deze 
rendez-vous punten zijn terug te vinden op de inzetkaarten die verderop in het document 
beschreven staan.   
 
Het toezicht en de waterhulpverlening wordt verzorgd vanaf de start van de cityswim tot 2 uur na  
het eerste startsignaal. Binnen twee uur moeten alle deelnemers de finish hebben bereikt. Dit in 
verbant met snel opvolgende steden met eveneens een zwemtocht. 
Alle eenheden zullen zich verplaatsen naar een andere locatie. 
 
Per stad zullen eerst de 2 kilometer zwemmers hun traject afleggen. Gevolgd door de zwemtocht 
voor de 500 meter.  
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Veiligheidsomschrijving 

Missie  
Wij hebben als Reddingsbrigade het streven om de verdrinkingsnood te voorkomen. Deze zelfde 
missie geldt ook voor de waterveiligheid op en rondom dit zwem evenement. 

Aandachtspunten per locatie 
De aandachtspunten die gelden per locatie worden individueel vernoemd in de inzetkaarten.  Deze 
punten gelden specifiek voor de locatie en kunnen dus afwijken van nader te noemen opmerkingen. 

Hiërarchie  
De rayonhoofden zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zwemtochten per locatie. Zij 
zullen dan ook direct contact voeren met de OVD-Red ter plaatse en de algemene organisatie. 
Per locatie zal er een OVD-Red aanwezig zijn. Tijdens het evenement zullen we varen met langzame 
en snelle eenheden. De OVD zal eventueel per locatie een op het water hiërarchisch een 
leidinggevende boot aanwijzen.  
 
Voor de algehele organisatie zijn vanuit Reddingsbrigade Nederland:  Sander Zijlstra, Dennis Bekius 
en Michel Verherbrugge aanwezig tijdens dit evenement. Zij zijn aanspreekbaar voor algehele 
organisatorische zaken. Sander Zijlstra is bij noodzaak verantwoordelijk voor de pers. 

Zwemmer met kramp te water 
Een zwemmer met kramp kan in het water geholpen worden door de dichtstbijzijnde eenheid. Mocht 
de zwemmer zijn/haar weg niet kunnen vervolgen moet de zwemmer het water verlaten via een 
extractiepunt (de ladders) .  Bij het verlaten van het water zal er een toezichthouder zijn om te 
helpen en de zwemmer te verwijzen naar het eindpunt. 

Zwemmer met onwel wording 
Bij een zwemmer die onwel wordt is het van belang dat er snel gehandeld wordt. De melding kan 
komen van omstanders tot eigen vaartuigen. De eenheden handelen naar eigen EHBO kennis. Mocht 
dit plaats vinden bij een rescueboard zal er ondersteuning gevraagd kunnen worden van een 
vaartuig. De eenheid maakt melding bij de OVD. De OVD zal hierna de leiding op zich nemen en 
vervolg instructies geven. Bij aankomst van het extractiepunt wordt de zwemmer overgedragen aan 
het Rode Kruis. Ten tijde van een onwel wording van een deelnemer worden de volgende starten 
uitgesteld.  

Vermiste Zwemmer  
Bij een vermiste zwemmer is het van belang dat er snel gehandeld wordt. De melding kan komen van 
omstanders tot eigen vaartuigen. De OVD wordt op de hoogte gesteld van de situatie. De eenheden 
handelen onder leiding van de OVD. Mocht dit plaats vinden bij een rescueboard zal er 
ondersteuning gevraagd kunnen worden van een vaartuig. Er wordt direct een kruispeiling opgezet 
door de toezichthouders op de plek waar de zwemmer het laatst is gezien. Tevens wordt de 
zwemtocht gelijk stil gezet zodat er niet meer zwemmers langs dit deel zwemmen en worden 
verzocht het water te verlaten via de verschillende extractiepunten. De eenheden zullen zoekslagen 
maken op aanwijzing van de OVD. De OVD zal hierna de leiding op zich nemen en vervolg instructies 
geven. De OVD zal melding maken bij de alarmcentrale en de meldkamer van de organisatie. Overige 
hulpdiensten zullen worden gealarmeerd.   

Zwemmers evacuatie uit het water   
Bij evacuatie zal er na aansturen van OVD of overige hulpdiensten aangegeven worden waar de 
evacuees/zwemmers opgehaald moeten worden en waar afgezet. De zwemmers worden 
geïnformeerd door de eenheden en/of toezichthouders.   
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Aanspraak voor EHBO 

Wij als reddingsbrigade zijn niet verantwoordelijk voor de EHBO.  Voor de EHBO zijn op verschillende 
posities EHBO posten aanwezig van het Rode Kruis (zie inzetkaarten). Vanzelfsprekend zullen wij bij 
calamiteiten eerste hulp verlenen. Op iedere boot dient ook EHBO materiaal aanwezig te zijn. Bij een 
slachtoffer in het water zullen wij eerste hulp verlenen tot aan de overdracht naar het Rode Kruis. 

Grootschalige calamiteit (ramp/aanslag) 
Bij een grootschalige calamiteit kunnen we ingezet worden. Dit zal in samen spraak zijn met de 
leidinggevende op dat moment. Dit kan OVD zijn of de algehele coördinatie (roepnummer: 111). 
Echter gaat onze eigen veiligheid ten alle tijden voor. 
 

Voorbeeld reddingseenheid 
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Inzet kaarten  

Sneek – zaterdag 18 augustus 2018 
Lokaal coördinator:  Theo Pommerel 

Teamleider Veiligheid 
06-22002524 

 
OVD-red Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     A/E1 
 
Tijdvak:      9:00 tot 11:00 uur 
 
Starttijd 2000 meter 09:00 tot 09:30 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  172 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 meter    10:15 tot 10:25 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   11:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  59 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
 
Locatie EHBO post: Gouwkade 22 

8601 ER SNEEK 
 
Locatie lokaal coördinator:   Geen vast lokaal 
 
Locatie ambulance aanrijpunt: Gouwkade 22 

8601 ER SNEEK 
 
Ondersteunende huisarts:     Dokterswacht Friesland 
      Locatie Sneek 
      Bolswarderbaan 1 

8601 ZK Sneek 
      0900 1127112 
  
Lokale trailerhelling:    Bellstraat 10, 8606 JH Sneek 
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Kaart Sneek 

Vanaf start 2000m gezien 
R1 Rescue Board 
R2 Reddingsvlet 
R3 Reddingsvlet 
R4 Rescue Board 
R5 Rescue Board 
R6 Reddingsvlet 
R7 Rescue Board 2X 
R8 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R9 Rescue Board   
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IJlst – zaterdag 18 augustus 2018 
Lokaal coördinator: Leroy Escolona 

Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-29791790 

 
OVD-red Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     B/ E2 
 
Tijdvak:      10:00 tot 12:00 uur 
 
Starttijd 2000 meter 10:40 tot 11:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  74 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 meter    10:00 tot 10:20 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   11:55 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  45 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Locatie EHBO post:      Galamagracht 1 
       8651 EB IJLST 
 
Locatie lokaal coördinator:   Geen vast lokaal 
 
Locatie ambulance aanrijpunt:   Galamagracht 1 
        8651 EB IJLST 

 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Sneek 
      Bolswarderbaan 1 

8601 ZK Sneek  
0900 1127112 

 
Lokale trailerhelling: Sneekerpad 6 

8651 NE IJLST 
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Kaart IJlst 
 
Vanaf start 2000m gezien 
 
R1 Rescue Board 
R2 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R3 Rescue Board 
R4 Reddingsvlet 
R5 Rescue Board 
R6 Reddingsvlet 
R7 Rescue Board  
R8 Reddingsvlet 
R9 Rescue Board 
R10 Rescue Board 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 21 

Sloten – zaterdag 18 augustus 2018 

 
Lokaal coördinator: Foller Brouwer 

Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-24252058 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     C/E1 
 
Tijdvak:      13:00 tot 15:00 uur 
 
Starttijd 2000 Meter 13:30 tot 13:55 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  158 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 Meter    13:00 tot 13:25 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   14:55 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  74 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Locatie EHBO post:    Lytse Jerden 2 

8556 XC Sloten 
 
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie ambulance aanrijpunt:   Lytse Jerden 2 

8556 XC Sloten 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Sneek 
      Bolswarderbaan 1  

8601 ZK Sneek 
      0900 1127112 
 
Lokale trailerhelling: Theo’s Yachtservice 
 Jachthaven 6 
 8556 AM Sloten  
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Kaart Sloten 

Vanaf start gezien 
 
R1 Rescue Board 
R2 Reddingsvlet 
R3 Rescue Board 
R4 Reddingsvlet Rescue Board 
R5 TinnSilver Snel reddingsvaartuig Rescue Board 
R6 Reddingsvlet 
R7 Rescue Board 
R8 Rescue Board 
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Stavoren – zaterdag 18 augustus 2018 
Lokaal coördinator: Ronald Wessels 

Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-20470090 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     A/E1 

 
Tijdvak:      16:00 tot 18:00 uur 
 
Starttijd 2000 Meter 16:00 tot 16:25 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  51 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 Meter    17:10 tot 17:40 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   18:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  38 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
 
Locatie EHBO post:    Meerweg (naast brug over Stadsgracht) 
      Stavoren 
 
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie ambulance aanrijpunt: Meerweg (naast brug over Stadsgracht) 

Stavoren 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Sneek 
      Bolswarderbaan 1 

8601 ZK Sneek 
      0900 1127112 
 
Lokale trailerhelling: Stationsweg 19 
 Sloten 
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Kaart Stavoren 

Vanaf start 2000m gezien (richting tennisvereniging)  
 
R1 Reddingsvlet Rescue Board 
R2 Reddingsvlet Rescue Board 
R3 TinnSilver Snel reddingsvaartuig Rescue Board 
R4 Rescue Board Rescue Board 
R5 Reddingsvlet Rescue Board 
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Hindeloopen – zaterdag 18 augustus 2018 
Lokaal coördinator: Leo Mulder 

06-46306123 
 
OVD-red Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     B/E2 
 
Tijdvak:      18:00 tot 20:00 uur 
 
Starttijd 2000 Meter 18:00 tot 18:25 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  44 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 Meter    19:10 tot 19:25 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   20:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  36 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Locatie EHBO post: Meenscharsweg (brug over De Greft) 

Hindeloopen 
 
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie Ambulance aanrijpunt:   Meenscharsweg 

Hindeloopen 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Sneek 
      Bolswarderbaan 1 

8601 ZK Sneek 
0900 1127112 

 
Lokale trailerhelling: De Tôlve 
 Hindelopen 
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Kaart Hindeloopen 

 

Vanaf start 2000m gezien (N.T.B.) 
 
R1 Rescue Board 
R2 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R3 Rescue Board 
R4 Reddingsvlet 
R5 Rescue Board 
R6 Reddingsvlet 
R7 Rescue Board  
R8 Reddingsvlet 
R9 Rescue Board 
R10 Rescue Board 
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Workum – zaterdag 18 augustus 2018 

Lokaal coördinator: Theo Pommerel 
Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-22002524 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     C/E1 
 
Tijdvak:      20:00 tot 21:30 uur 
 
Starttijd 2000 Meter 20:00 tot 20:15 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  53 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 Meter    20:30 tot 20:55 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   21:55 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  38 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Locatie EHBO post:    Sud 41 

8711CS Workum 
  
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie Ambulance aanrijpunt:   Sud 41 

8711CS Workum 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Sneek 
      Bolswarderbaan 1 

8601 ZK Sneek 
      0900 1127112 

 
Lokale trailerhelling: Jachthaven Bouwsma 
 Algeraburren 29 
 Workum 
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Kaart Workum 

Vanaf start 2000m gezien 
 
R1 Rescue Board 
R2 Reddingsvlet 
R3 Rescue Board 
R4 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R5 Rescue Board 
R6 Reddingsvlet 
R7 Rescue Board Rescue Board 
R8 Reddingsvlet Rescue Board 
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Bolsward – zondag 19 augustus 2018 

Lokaal coördinator: Leo Mulder 
Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-46306123 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     A/E2 
 
Tijdvak:      9:00 tot 11:00 uur 
 
Starttijd 2000 meter 9:00 tot 9:20 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  60 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 meter    10:15 tot 10:30 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   11:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  42 (per 11-7-2018; maximaal 200) 

 
Locatie EHBO post:    Heechhoutpad 
 
Locatie Lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie Ambulance aanrijpunt:   Heechhoutpad 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Sneek 
      Bolswarderbaan 1 

8601 ZK Sneek 
0900 1127112 
 

Lokale trailerhelling: Gleibakkerij 13 
 Bolsward 

 

 

 

  



 

 
 30 

Kaart Bolsward 

Vanaf start 2000m gezien 
 
R1 Rescue Board 
R2 Reddingsvlet 
R3 Rescue Board 
R4 Reddingsvlet 
R5 Rescue Board 
R6 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R7 Rescue Board  
R8 Reddingsvlet 
R9 Rescue Board  Rescue Board 
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Harlingen – zondag 19 augustus 2018 

Lokaal coördinator: Foller Brouwer 
Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-24252058 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     B/E1 
 
Tijdvak:      10:00 tot 12:00 uur 
 
Starttijd 2000 Meter 10:45 tot 11:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  86 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 Meter    10:00 tot 10:25 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   12:30 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  54 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Locatie EHBO post:    Zuidoostersingel 1 

8861GB Harlingen 
 
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie Ambulance aanrijpunt:   Franekertrekvaart (richting Zuidoostersingel) 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Leeuwarden 
      Henri Dunantweg 2 

8934 AD Leeuwarden 
               0900 1127112 
 

Lokale trailerhelling: Parking de Riet 
Harlingerstraatweg 92 

 Harlingen 
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Kaart Harlingen 

Vanaf start 2000m gezien 
 
R1 Rescue Board 
R2 Reddingsvlet 
R3 Rescue Board 
R4 Reddingsvlet 
R5 Rescue Board 
R6 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R7 Rescue Board  
R8 Reddingsvlet 
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Franeker – zondag 19 augustus 2018 

 
Lokaal Coördinator: Joris Zwerver 

Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-34843036 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     C/E2 
 
Tijdvak:      15:00 tot 17:00 uur 
 
Starttijd 2000 meter 15:00 tot 15:20 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  82 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 meter    16:10 tot 16:25 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   17:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  53 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Locatie EHBO post: Spaarbankstraat 40-36 

8801 EP Franeker 
 
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie ambulance aanrijpunt:   Spaarbankstraat 
 
Ondersteunende huisarts:   Dokterswacht Friesland 
      Locatie Leeuwarden 
      Henri Dunantweg 2 

8934 AD Leeuwarden 
0900 1127112 
 

Lokale trailerhelling: Prins Bernhardlaan 45-47 
 Franeker 
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Kaart Franeker 

Vanaf start 2000m gezien 
 
R1 Rescue Board 
R2 Reddingsvlet 
R3 Rescue Board 
R4 Rescue Board Rescue Board 
R5 Reddingsvlet 
R6 Rescue Board 
R7 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R8 Reddingsvlet 
R9 Rescue Board 
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Dokkum – maandag 20 augustus 2018 
 
Lokaal coördinator: Joris Zwerver 

Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-34843036 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     A/E1 

 
Tijdvak:      10:00 tot 12:00 uur 
 
Starttijd 2000 Meter 10:00 tot 10:20 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  87 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 Meter    11:15 tot 11:30 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   12:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  40 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Locatie EHBO post:    Harddraversdijk (naast Hardridersgracht) 
 
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie ambulance aanrijpunt:   Harddraversdijk 
 
Ondersteunende huisarts:   Huisartsencentrum Dokkum 
      Birdaarderstraatweg 70A 
      9101 DC Dokkum 
      Telefoon: 0519 291999 
 
Lokale trailerhelling: Bildaarderstraatweg 141 
 Dokkum 
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Kaart Dokkum 

Vanaf Eelaan gezien 
 
R1 Reddingsvlet 
R2 Rescue Board 
R3 Reddingsvlet 
R4 Rescue Board Rescue Board 
R5 Rescue Board 
R6 TinnSilver Snel reddingsvaartuig Rescue Board 
R7 Rescue Board 
R8 Reddingsvlet 
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Leeuwarden – maandag 20 augustus 2018 
 

Lokaal coördinator: Ronald Wessels 
Operationeel Veiligheidscoördinator 
06-20470090 

 
OVD-red: Naam 

Mobiel telefoonnummer 
E-mail 

 
Compagnie:     A/E1 
 
Tijdvak:      15:00 tot 17:00 uur 
 
Starttijd 2000 Meter 15:00 tot 15:20 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  112 (per 11-7-2018; maximaal 200) 
 
Starttijd 500 Meter    16:15 tot 16:30 uur 
 
Laatste zwemmer uit het water   17:00 uur 
 
Aantal ingeschreven deelnemers  48 (per 11-7-2018; maximaal 200) 

 
Locatie EHBO post:    Prinsentuin 8911DE Leeuwarden 
 
Locatie lokaal coördinator:   geen vast lokaal 
 
Locatie ambulance aanrijpunt:   Prinsentuin (via Groeneweg) 
 
Ondersteunende huisarts:    
Tot 17:00 uur:      Compas huisartsenpraktijk 
      Rengerslaan 2E 
      8917 DD Leeuwarden  
      Tel:058-2662231 
 
Na 17.00 uur:     Dokterswacht Friesland 
      Locatie Leeuwarden 
      Henri Dunantweg 2 

8934 AD Leeuwarden 
0900 1127112 
 

Lokale trailerhelling: De Houn 
 Leeuwarden 
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Kaart Leeuwarden 

 

Vanaf start 2000m gezien (N.T.B.) 
 
R1 Rescue Board 
R2 TinnSilver Snel reddingsvaartuig 
R3 Rescue Board 
R4 Reddingsvlet 
R5 Rescue Board 
R6 Reddingsvlet 
R7 Rescue Board  
R8 Reddingsvlet 
R9 Rescue Board 
R10 Rescue Board 
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Verplaatsing materieel & vrijwilligers Reddingsbrigade 

Zoals aangegeven werken we als Reddingsbrigade in vijf compagnieën. Alle vaartuigen worden 
na de zwemtochten per stad getrailerd en zullen met eigen voertuigen over de weg naar de volgende 
locatie rijden (zie schema).  Om niet in tijdnood te komen, is het van belang dat men vlot trailerd. 
Trailerlocaties zijn terug te vinden in de inzetkaarten. De OVD bepaald in welke volgorde er getrailerd 
gaat worden.  

 

Schema op zaterdag 18 augustus 2018 

 

Compagnie A     Sneek – Stavoren 

Compagnie B     IJlst – Hindeloopen 

Compagnie C     Sloten – Workum 

Compagnie D  Begeleiding Maarten 

Compagnie E1  Sneek, Elst,  

Compagnie E2  

 

Schema op zondag 19 augustus 2018 

 

Compagnie A     Bolsward 

Compagnie B     Harlingen 

Compagnie C   Franeker 

Compagnie D   Begeleiding Maarten 

Compagnie E1 

Compagnie E2  

 

Schema op maandag 20 augustus 2018 

 

Compagnie A    Dokkum – Leeuwarden  

 

De Reddingsbrigade heeft een reserve voertuig standby, op trailer, die kan worden ingezet bij uitval 

van een van de voertuigen. 
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Contact gegevens reddingsbrigade  
 
Kernteam en Landelijk Bureau 
Sander Zeilstra     szeilstra@reddingsbrigade.nl  
      06-21575527 
 
Kernteam: 
Dennis Bekius     Dennis@rbdrachten.nl  

06-20294599 
 
Michel Verherbrugge    Michel@rbdrachten.nl  

06-57661206 
 

Contactgegevens Maarten van der Weijden Foundation: 

 
Marco Blanker, clustermanager medisch marcoblanker@gmail.com 
      Tel 06 14961542   
 
 
Jean van der Kallen, operationeel manager projects@tlmgroep.nl 
      Tel 06 57674722 

 

  

mailto:szeilstra@reddingsbrigade.nl
mailto:Dennis@rbdrachten.nl
mailto:Michel@rbdrachten.nl
mailto:marcoblanker@gmail.com
mailto:projects@tlmgroep.nl
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DAG 0 - VRIJDAG 17 AUGUSTUS
Traileren Leeuwarden - Comp. D - 21:00 uur Aanvang Leeuwarden - Comp. D - 04:00 uur Traileren Stavoren - Comp. A - 14:00 uur

De Houn Zwettenhaven Leeuwarden Stationsweg 19
Leeuwarden James Wattstraat 12 Stavoren 

8912 AS Leeuwarden 

Start zwemtocht Maarten 04:30 uur
Slaapverblijf - Comp. D Traileren Sneek - Comp. A - 07:00 uur Aanvang Stavoren - Comp.A/E1 - 15:00 uur

n.n.b Beilstraat 10 Meerweg (naast brug over stadsgracht)

8606 JH Sneek Stavoren

Slaapverblijf - Comp A, B, C, E Aanvang Sneek - Comp A/E1 - 08:00 uur Start Stavoren - Comp. A/E1 - 16:00 uur

Willem Lodewijk van Nassaukazerne Gouwkade 22 Start 2000 m - 16:00 uur
Strandweg 21 8601 ER Sneek Start 500 m - 
9974 SM Zoutkamp Einde zwemtocht om 18:00 uur
Briefing / Welkom - 22:30 uur Start Sneek - Comp. A/E1 - 09:00 uur Traileren Stavoren doortocht - Comp. A - 18:00 uur

Voor alle deelnemers die aanwezig zijn Start 2000 m - 09:00 uur Meerweg (naast brug over stadsgracht)
Op beide slaap verblijven Start 500 m - Stavoren

Einde zwemtocht om 11:00 uur  >> Retour slaapplek
Traileren Sneek doortocht - Comp. A. - 11:00 uur Traileren Hindelopen - Comp. B - 16:00 uur

Beilstraat 10 De Tôlve

8606 JH Sneek Hindelopen

Contactgegevens Kernteam

Michel Verherbrugge Traileren Ijlst - Comp. B - 08:00 uur Aanvang Hindelopen - Comp. B - 17:00 uur

06-57661206 Sneekerpad 6 Meenscharweg (brug over de Greft)

8651 NE IJlst Hindelopen

Dennis Bekius

06-20294599 Aanvang Ijlst - Comp. B/E2 - 09:00 uur Start Hindelopen - Comp. B - 18:00 uur

Galamagracht 1 Start 2000 m - 18:00 uur

Sander Zeilstra 8651 EB Ijlst Start 500 m - 

06-21575527 Einde zwemtocht om 20:00 uur
Start Ijlst - Comp. B/E2 - 10:00 uur Traileren Hindelopen - Comp. B - 20:00 uur

Start 2000 m - 10:00 uur De Tôlve

Start 500 m - Hindelopen

Einde zwemtocht om 12:00 uur >> Retour slaapplek
Traileren Ijlst doortocht - Comp. B - 12:00 uur Traileren Workum - Comp C. 18:00 uur

Sneekerpad 6 Hammole 

8651 NE IJlst Workum 

Traileren Sloten - Comp. C - 11:00 uur Aanvang Workum - Comp. C - 19:00 uur

Theo's Yachtservice Jachthaven Bouwsma

Jachthaven 6 Algeraburren 29

8556 AM Sloten Workum
Aanvang Sloten - Comp. C/ E1 - 12:00 Start Workum - Comp. C - 20:00 uur 

Lytse Jerden 2 Start 2000 m - 20:00 uur

8556 XC Sloten Start 500 m - 

Einde zwemtocht om 22:00 uur
Start Sloten - Comp. C/E1 - 13:00 uur Traileren Workum - Comp C - 22:00 uur

Start 2000 m - 13:00 uur Jachthaven Bouwsma

Start 500 m - Algeraburren 29

Einde zwemtocht om 15:00 uur Workum
Traileren Sloten doortocht - Comp. C - 15:00 uur 

Theo's Yachtservice

Jachthaven 6

8556 AM Sloten

DAG 1 - VRIJDAG 18 AUGUSTUS

Planning
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DAG 2 - ZONDAG 19 AUGUSTUS DAG 3 - MAANDAG 20 AUGUSTUS
Traileren Bolsward - Comp. A - 07:00 uur Traileren Dokkum - Comp. A - 08:00 uur

Gleibakkerij 13 Birdaarderstraatweg 141

Bolsward Dokkum

Aanvang Bolsward - Comp. A/E2 - 08:00 uur Aanvang Dokkum - Comp. A/E1 - 09:00 uur

Heechhoutpad Harddraversdijk (naast Hardridersgracht)

Bolsward

Start Bolsward - Comp. A/E2 - 09:00 uur Start Dokkum - Comp. A/E1 - 10:00 uur

Start 2000 m - 09:00 uur Start 2000 m - 10:00 uur

Start 500 m - Start 500 m - 

Einde zwemtocht om 11:00 uur Einde zwemtocht om 12:00 uur
Einde dag en/of traileren - Bolsward - 11:00 uur Einde dag en/of traileren - Dokkum - 12:00 uur

Gleibakkerij 13 Birdaarderstraatweg 141

Bolsward Dokkum

>> Retour slaapverblijf of huis >> Retour thuis
Traileren Harlingen - Comp. B - 08:00 uur Traileren Leeuwarden - Comp. A - 13:00 uur

Parking de Riet De Houn

Harlingerstraatweg 92 Leeuwarden 

Harlingen 
Aanvang Harlingen - Comp. B/E1 - 09:00 uur Aanvang Leeuwarden - Comp. A/E1/E2 - 14:00 uur

Zuidoostersingel 1 Prinsentuin (via Groeneweg)

8861 GB Harlingen

Start Harlingen - Comp. B/E1 - 10:00 uur Start Leeuwarden - Comp. A/E1/E2 - 15:00 uur

Start 2000 m - 10:00 uur Start 2000 m - 15:00 uur

Start 500 m - Start 500 m - 

Einde zwemtocht om 12:00 uur Einde zwemtocht om 17:00 uur
Einde dag en/of traileren - Harlingen - 12:00 uur Einde dag en/of traileren - Leeuwarden - 18:00 uur

Harlingerstraatweg 92 De Houn

Harlingen Leeuwarden 

>> Retour slaapverblijf of huis >> Retour thuis
Traileren Franeker - Comp. C - 13:00 uur Verwachte aankomst Maarten - Comp. D - 19:30 

uur

Prins Bernhardlaan 45-47 Mogelijke uitloop tot 23:00 uur

Franeker Aankomst Prinsentuin Leeuwarden

Aanvang Franeker - Comp. C/E2 - 14:00 uur

Start Franeker - Comp. C/E2 - 15:00 uur

Start 2000 m - 15:00 uur

Start 500 m - 

Einde zwemtocht om 17:00 uur
Einde dag en/of traileren - Franeker - 17:00 uur

Prins Bernhardlaan 45-47

Franeker

>> Retour slaapverblijf of huis

Planning


