
Programma & Planning
07:30: Inschrijven & inloop The Shore

08:00: Opening & Briefing Long
08:30: Start Long Heat 1
09:30: Start Long Heat 2

11:00: Prijsuitreiking Long & Briefing Short
11:30: Start Short Heat 1
12:00: Start Short Heat 2

13:00: Prijsuitreiking Sprint
14:00: Briefing Team Challenge

14:30: Start Team Challenge
16:00: Prijsuitreiking Team Challenge & Afsluiter

NORTH SEA WATERMAN CHALLENGE
18 September 2021



Deelnemers informatie
Aankomst
Bij aankomst kun je je aanmelden bij de inschrijftafel. Mocht je je nog niet inges-
chreven hebben kun daar betalen, de kosten zijn 25 euro p.p voor leden en 30 voor 
niet leden.

Je ontvangt een goodiebag met daarin je NWSC T-shirt, Fruit van Odin en een muntje 
voor een Shore bakkie en discount pancakes.

Eigen Risico
Gezond aan Zee Outdoor  en The Shore zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van 
letsel of schade die wordt opgelopen tijdens de Northsea Watermen Challenge. Het 
bijwonen van de Northsea Watermen Challenge gebeurt op eigen risico. Voor het 
evenement teken je dat je op eigen risico deelneemt aan het evenement.

De organisatie zal voorafgaand aan het event zorgvuldig de condities checken of 
het verantwoord is om veilig deel te nemen. Bij te hoge golven of te veel wind zal 
het event op een andere locatie plaatsvinden.

Zwem en Peddel onderdeel
Voor veel deelnemers is het zwemonderdeel een zwaar onderdeel. Wij wijzen erop dat 
zeezwemmen risico’s met zich mee kan brengen, met name bij hoge golfslag. Een 
wetsuit is niet verplicht, maar op de lange afstand wel aan te raden. Verder is een 
zwembril en eventueel badmuts ook aan te raden.

Het zwemonderdeel is aangegeven met een boei, deze ligt ongeveer 50 meter uit de 
kust. De zwemroute is parallel langs de kust. Hetzelfde geldt voor het peddel 
onderdeel. Zwem in geval van nood naar de kant of geef met roepen en/of          
armgebaren aan dat je hulp nodig hebt.

Voor het peddel onderdeel zijn rescueboards van de KNRM geleend, gebruik van 
eigen boards is niet toegestaan.

Loop onderdeel
Het loopparcours loopt van het havenhoofd richting de pier en weer terug. Houdt 
rekening met strandgebruikers. Bij het wisselpunt is er gelegenheid om water te drink-
en. 



Parcour
Alle 3 de disciplines starten en eindigen weer in het hoekje. 1000m zwemmen is dus 
500m heen en terug. Voor de Team challenge gelden dezelfde afstanden als de Long.

Afbeelding hierneest geeft de boeien en draaipunten weer, open de link onder de 
afbeelding voor meer informatie. De parcours zien er als volgt uit:

Long: 
 - 1000m zwemmen
 - 2000m peddelen
 - 4400m rennen

Short:
 - 500m zwemmen
 - 1000m peddelen
 - 2200m rennen

Team: 
 - 1000m zwemmen
 - 2000m peddelen
 - 4400m rennen

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1I4MnPEkmP9XUxZKEdioQBamA1Uu6t2zv&usp=sharing

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen, voor of tijdens het event, kun je altijd bellen of aan 
onze mouw trekken. Wij kunnen niet wachten!

Ruurd, Marcello, Lotte, Joshua, Anne


