Beste vaartzwemster en –zwemmer
Het jaar 2020 zal het collectief geheugen ingaan als het corona-jaar. Maar er niets is
veerkrachtiger dan de mens en ook Triathlon Club Damme blijft niet bij de pakken zitten.
Op zaterdag 22 augustus 2020 organiseert Triathlon Club Damme zijn 14de editie van het
vaartzwemmen in de Damse Vaart. Dit is een mooi open water zwemevenement voor zowel
recreanten als wedstrijdzwemmers. Omstandigheden dwingen ons echter om dit jaar een
LIGHT versie te organiseren.
Wij bieden u de mogelijkheid om onder begeleiding langs en op het water te genieten van
het open water zwemmen, en dit in een uniek en natuurlijk kader.
Om te voldoen aan de huidige voorwaarden van social distancy zijn wij genoodzaakt om
bepaalde zaken aan te passen om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.
Dit jaar kunnen wij helaas geen 10km aanbieden omdat wij van de gemeente Sluis een
negatief advies hebben ontvangen vwb het organiseren van evenementen op hun
grondgebied, dit omvat ook het zwemmen in Nederlandse wateren.
Omdat de social distancy moeilijk te verzoenen valt met bustransport naar de startlocaties, is
er dit jaar geopteerd om zwemafstanden met heen en terug zwemmen op te zetten.
De 7 km wedstrijd zal dit jaar starten ter hoogte van de Siphon – wij zwemmen dan richting
Oostkerke naar Hoeke waar het keerpunt zal liggen om dan zo naar de finish te zwemmen in
Oostkerke.
Uitzonderlijk zal er dit jaar ook een 5 km wedstrijd voorzien zijn. Deze zal starten in
Oostkerke. Na 2,5km zwemmen zal een keerpunt liggen en daar keren wij terug richting
Oostkerke.

Ook de 3 km wedstrijd blijft een mogelijkheid. Zelfde principe als de 5km. tarten ter hoogte
van Oostkerke en aan het keerpunt van 1,5km terug richting aankomst in Oostkerke.
Voor de recreanten worden er 3 afstanden aangeboden: 1 – 2 – 3km (zonder tijdsregistratie)
en ook hier zullen wij werken met een start vanuit Oostkerke om dan via de respectievelijke
keerpunten terug te keren naar Oostkerke.
Alle zwemmers worden in groepjes en met begeleiding naar de startplaats gebracht.
Wedstrijd 7 km
aanmelden secretariaat tussen 10u30 en 11u30
Start om 12u00 ter hoogte Siphon
Kostprijs: 16 euro (exclusief 0,5€ betaalapp.)
Max. 50 deelnemers
Wedstrijd 5 km
aanmelden secretariaat tussen 11u45 en 12u45
Start om 13u15 net voor brug Oostkerke
Kostprijs: 14 euro (exclusief 0,5€ betaalapp.)
Max. 50 deelnemers
Wedstrijd 3 km
aanmelden secretariaat tussen 12u45 en 13u45
Start om 14u15 net voor brug Oostkerke
Kostprijs: 13 euro (exclusief 0,5€ betaalapp.)
Max. 60 deelnemers
Recreant 3 km
aanmelden secretariaat tussen 13u30 en 14u30
Start om 15u00 net voor brug Oostkerke
Kostprijs: 13 euro (exclusief 0,5€ betaalapp.)
Max. 60 deelnemers

Recreant 2 km/Recreant 1 km
aanmelden secretariaat tussen 14u30 en 15u15
Start om 15u30 net voor brug Oostkerke
Kostprijs 2km : 12 euro (exclusief 0,5€ betaalapp.)
Kostprijs 1km : 11 euro (exclusief 0,5€ betaalapp.)
Max. 50 deelnemers
We hebben er terug voor gekozen om voor de recreanten te werken met vaste
starturen. Belangrijkste reden hiervoor is de veiligheid van de zwemmers.
Aanmelden kan vanaf 10u30 in het vaartzwemdorp.
INSCHRIJVEN
DIT JAAR werken wij enkel met voorinschrijvingen

Inschrijven kan via de link: https://forms.gle/B1uc2ThNSkFs2WSv5
en dit tot en woensdag 19 augustus 2020
Uw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen enkel en alleen gebruikt worden in
het kader van de organisatie van het vaartzwemmen en in overeenkomst met de GDPR
regelgeving die op 25 mei 2018 van kracht gaat.
Vanaf dit jaar werken wij met een nieuwe inschrijfmodule en zal er bij inschrijving gevraagd
worden om onmiddellijk te betalen. Ingeval dat het evenement vanwege corona
omstandigheden toch niet zou kunnen plaatsen vinden zijn de reeds ingeschreven
deelnemers verzekerd van deelname in 2021.

PRAKTISCHE WEETJES
•
•
•
•
•
•

Locatie: Damse Vaart Noord - Oostkerke
Niet toegelaten: zwemvinnen of andere hulpmiddelen voor de wedstrijdzwemmers,
tenzij na schriftelijk akkoord van de organisatie.
Wel toegelaten: wetsuit (wordt zelfs ten zeerste aangeraden!)
Alle leeftijden toegelaten, overschat uzelf echter niet, veiligheid primeert !!
Parking: op de weide naast het vaartzwemdorp
Toiletten, omkleedruimte onder voorbehoud van coronaregels !!!!

Bevoorrading met gel voor de 7 km wedstrijdzwem ter hoogte van de brug van Hoeke
(± 4km)
•
•
•
•
•

Sfeer: vind je volop in het gezellige vaartzwemdorp
EHBO hulppost ter plaatse
Veiligheidscrew op en langs het water
Prijsuitreiking: bedoeling is om deze na ieder wedstrijdgedeelte in te plannen.
Publicatie uitslag op onze site en/of facebookpagina

De organisatie heeft een verzekering onderschreven voor haar burgerlijke
aansprakelijkheid van dit evenement. Het betreft geenszins een alle risico of
persoonlijke ongevallen polis. Door het simpel feit van deelnemen van een zwemmer
gaat de organisatie ervan uit dat de zwemmer in kwestie medisch in orde is om de
gekozen afstand te zwemmen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen
op en langs het traject.
Triathlonclub Damme wenst u er op te wijzen dat zwemmen in de Damse Vaart enkel is
toegelaten op zaterdag 22 augustus 2020, dag van het Vaartzwemmen.
CONTACT: vaartzwemmen@triathlondamme.be
Peter De Meyer
Verantwoordelijke werkgroep vaartzwemmen
Tel: 0479/57 87 60
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