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10e SPEEDO Swim-in Leiden / NK Studenten Open Water Zwemmen 

wedstrijddatum zondag 12 juni 2022 

 

wedstrijdlocatie Huigpark, Leiden 

Organisatie ZVL-1886 en ELSZWV Aquamania 
baanlengte/vorm baan 1000m met krommingen 
sluiting inschrijving maandag 6 juni om 20.00 uur 
kosten 3000m wedstrijd € 10,00 (excl. Chiphuur) 
kosten 1000m wedstrijd € 10,00 (excl. Chiphuur) 
kosten 250m wedstrijd € 5,00 (excl. Chiphuur) 
NK Studentencombi (1000 

school en 1000 vrij incl 

chips voor ETW) 

€ 15,00 

kosten prestatietocht 
1000m. voorinschrijving 

€ 11,00 zonder tijdwaarneming 
€ 14,00 met tijdwaarneming 

na-inschrijving 
prestatietocht 1000 m. 

€ 15,00 

Kosten prestatietocht 250m € 5,00 / 16-26 jaar: GRATIS 
kosten estafette € 4,00 per team 

 

e-mailadres organisatie info@swiminleiden.nl 
inschrijvingen KNZB-wedstrijdnummers en 

Triatleten: via OLOWIS   
Prestatietochten via: 

website organisatie www.swiminleiden.nl 

Programma 
 aanvang ca ow-klas  

  juryvergadering  10:00   
1  3000m vrije slag heren jeugd en senioren 11:15 vsh/j  
2  3000m vrije slag dames jeugd en senioren 11:20 vsd/j  
3  1000m vrije slag triatleten heren (met tijdwaarneming) 12:10   

4  1000m vrije slag triatleten dames (met tijdwaarneming) 12:10   
5  1000m vrije slag heren Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12:20 M-vsh  
6  1000m vrije slag dames Masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ 12:30 M-vsd  
7  250m vrije slag jongens minioren 4, 5 en 6 13:00   
8  250m vrije slag meisjes minioren 4 en 5 13:00   
9  250m vrije slag jongens minioren 1 t/m 3 13:00   

10  250m vrije slag meisjes minioren 1 t/m 3 13:00   

11  250m vrije slag Prestatietocht (6 jaar en ouder (6-8 jaar onder 
begeleiding van een volwassene) 

13:10   

12  250m vrije slag Prestatietocht 16-26 jaar 13:30   
13  1000m schoolslag heren (tevens NK Studenten) 14:00 ssh/j  

14  1000m schoolslag dames (tevens NK Studenten) 14:10 ssd/j  
15  1000m vrije slag heren jeugd en senioren 14:30 vsh/j  

16  1000m vrije slag jongens junioren 1 t/m 4 14:35 vsjj  
17  1000m vrije slag dames jeugd en senioren 14:40 vsd/j  
18  1000m vrije slag meisjes junioren 1 t/m 4 14:45 vsjm  
19  1000m vrije slag heren – NK Studenten Open Water Zwemmen 15:00   
20  1000m vrije slag dames – NK Studenten Open Water Zwemmen 15:10   
21  1000m prestatietocht 12 jaar en ouder 15:30   
22  4x100m vrije slag estafette all-in 16:30   

 
 

  
 

   

Maak je tijdens Speedo Swim-in Leiden ook sterk voor Spieren voor Spieren!  

 

  

mailto:info@swiminleiden.nl
https://olowis.noww.nl/
http://www.swiminleiden.nl/
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/uitdaging/speedo-swim-in-leiden-2022-jubileum-editie/donateurs
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Opmerkingen 

1. De programmanummers 3-4, 7-10, 15-16 en 17-18 starten, indien het deelnemeraantal dit 

toelaat, gezamenlijk. Bij grote deelname starten de programmanummers afzonderlijk. 

2. Prog. 1 en 2: indien bij de 2000 meter-passage de achterstand van een deelnemer op de 

koploper meer dan 15 minuten bedraagt, kan deze deelnemer uit de race worden genomen. 

3. Voor deelname aan prog. 3-4 (1000 vrij triatleten) is een NTB-licentie verplicht. Op dit nummer 

zijn wetsuits toegestaan, mits de watertemperatuur dit volgens het NTB-reglement toestaat. 

4. Voor deelname aan de Studentenkampioenschappen (prog.nr. 13-14 en 19-20) dienen de 

deelnemers te studeren aan een HBO- of WO-instelling, of zijn daar niet langer dan één jaar 

geleden afgestudeerd. Studenten aan een MBO-instelling mogen wel meezwemmen bij dit 

nummer, maar kunnen niet meedingen naar de titel ‘Nederlands Studentenkampioen’. Bij dit 

nummer is tijdwaarneming aanwezig, het hebben van een KNZB-startnummer is niet verplicht. 

Het KNZB-wedstrijdreglement is van toepassing op dit programmanummer. 

5. De NK Studenten 1000 meter schoolslag (prog.nr. 13-14) is geïntegreerd in het reguliere 

wedstrijdnummer, waarvoor ook niet-studenten kunnen inschrijven. Van de deelnemende 

studenten wordt een apart klassement opgemaakt. De NK Studenten 1000 meter vrije slag 

(prog.nr. 19-20) is een apart programmanummer waarop alleen studenten kunnen inschrijven. 

6. Naamsponsor Speedo stelt prijzen in natura ter beschikking. 

7. Bij de wedstrijdonderdelen wordt gebruik gemaakt van Elektronische Tijdwaarneming. Voor 

zwemmers zonder eigen chips bedraagt de huur van (verplichte) leenchips 3,00 per dag 

(ongeacht het aantal afstanden). Deelnemers die, bijv. vanuit triatlon-wedstrijden, in bezit zijn 

van MYLAPS PROCHIP (met actief abonnement) hoeven geen chips te huren; deze chips kunnen 

ook bij de Swim-in worden gebruikt (bij inschrijving moet dan de chipcode vermeld worden). 

 

Bereikbaarheid  

Het wedstrijdterrein in het 

Huigpark is bereikbaar vanaf 

de Langegracht of Maresingel. 

 

De wedstrijdlocatie ligt op ca. 

15 minuten lopen van station 

Leiden Centraal en is ook per 

bus goed bereikbaar (halte 

Stadsbouwhuis). 

 

Parkeren buiten de Singels is 

op zondag gratis. Houd er 

rekening mee dat in de 

woonwijk naast de Maresingel 

niet veel parkeerruimte is. 

Parkeren (betaald) is mogelijk 

op parkeerterrein 

Langegracht. Van daaruit is de 

wedstrijdlocatie te voet 

binnen enkele minuten te 

bereiken. 

 

Zwemmers en bezoekers die 

met de fiets komen kunnen 

hun fiets stallen bij het 

Stadsbouwhuis aan de 

Langegracht / Tweelingstraat.  

 


