
13 april 2022  
 

Beste Oceanus-leden, 
 

De inschrijving voor de Poeloversteek 2022 is geopend!  

De legendarische zes kilometer lange zwemtocht van Leimuiden 
naar Aalsmeer is er weer en gaat dit jaar plaatsvinden op 
woensdagavond 29 juni 2022. De start is om 19.00 uur bij 
jachthaven "Kempers Watersport" te Leimuiden.  

Ook is er weer een halve afstand, de 3 km. Deze deelnemers 
worden met een boot van de organisatie, vanaf de jachthaven in 
Leimuiden naar het 3 kilometer startpunt gebracht om vanaf daar 
hun tocht te starten en richting de watertoren en het surfstrand te 
zwemmen. Zoals bekend, is een veiligheids-zwemboei verplicht. 
Een wetsuit is (streng) aan te raden, maar voor de "echte" 
buitenwater zwemmers niet verplicht. 
Voor alle Oceanus leden (jong en ouder) wordt een 1500 en 750 mtr prestatie tocht georganiseerd door de 
trainers van de jeugd triathlon en het wedstrijdzwemmen. Deze zwemmers moeten ook met een verplichte 
felgekleurde zwemboei en een felgekleurde badmuts op zwemmen. 
 
De deelnemers aan de 6 en 3 km worden in een touringcar van ‘Doelen Coach Service’ van het surfstrand in 
Aalsmeer naar de start in Leimuiden gebracht.  
 
● 6 km: (16 jaar en ouder) kosten 19,- euro: melden vanaf 17.00 uur bij de Windsurfclub Aalsmeer. Boei laten 

zien, handtekening zetten en badmuts ophalen. De (1e) bus vertrekt om 17.30 uur naar Leimuiden. De start is 
om 19.00 uur.  

● 3 km: (14 jaar en ouder) kosten 19,- euro: melden vanaf 17.00 uur bij de Windsurfclub Aalsmeer. Boei laten 
zien, handtekening zetten en badmuts ophalen. De (2e) bus vertrekt om 18.10 uur naar Leimuiden. Om 18.55 
uur allemaal aan boord van 3km boot van de organisatie. De start is om 19.40 uur bij de 3 km boei.  

● 1,5 km: kosten 5,- euro:  melden vanaf 18.30 uur bij de Windsurfclub Aalsmeer. Boei laten zien, handtekening 
zetten en badmuts ophalen. De start is vanaf het surfstrand om 19.30 uur.  

● 750 mtr: kosten 5,- euro: melden vanaf 18.30 uur bij de Windsurfclub Aalsmeer. Boei laten zien, handtekening 
zetten en badmuts ophalen. De start is vanaf de steiger hoek Stommeerweg / 1e JC Mensinglaan om 19.50 uur.   

 
Aanmelden kan door middel van het inschrijfformulier in te vullen op de website van Oceanus. 
Als de betaling binnen is, is de registratie voltooid. Wacht niet tot het laatste moment in verband met het 
maximaal aantal deelnemers. Dat is voor 6 km 60 starters, voor 3 km 40 starters en voor de kortere afstanden 
50 starters en is afhankelijk van beschikbare boten. Vol is vol !  
Na 15 mei staat de inschrijving voor de 6 km en 3 km ook open voor openwaterzwemmers en triatleten van de 
omliggende verenigingen totdat het maximum aantal deelnemers, voor betrokken afstand, is bereikt. De 
inschrijving is geregistreerd als de betaling is ontvangen. De 6 km zwemmers dienen in elk geval het tempo te 
hebben dat zij de 3 km boei binnen de 1 uur en 20 minuten gepasseerd zijn.  
 
Inschrijven voor de 1500 mtr en 750 mtr is alleen mogelijk voor (oud) Oceanusleden en op uitnodiging kunnen 
enkele sponsors of partners van de vereniging Oceanus.   
  
De definitieve informatie voor de 6 km, 3 km, 1,5 km en 750 mtr ontvangt iedere deelnemer een week voor het 
evenement, maar veel staat dan al op de Oceanus website.  

Wanneer een deelnemer op het laatste moment niet mee kan doen, zal het inschrijfgeld niet teruggestort 
worden. Wanneer de race door weersomstandigheden of gesteldheid van water ingekort moet worden zal er geen 
inschrijfgeld retour worden gestort. 

Deelnemers geven bij inschrijving toestemming dat zij gefilmd of gefotografeerd kunnen worden tijdens en na de 
zwemtocht en dat zij (eventueel) op deze beelden staan. Ook geven zij toestemming dat er resultaten op naam, 
op de Oceanuswebsite worden gepubliceerd. 

De organisatie neemt maatregelen om een veilige en sportief evenement te hebben. Hierbij kan de 
wedstrijdleider de beslissing nemen om eventueel de wedstrijd aan te passen, in te korten vanwege bijv. 
weersomstandigheden of een deelnemer niet toe te laten aan de wedstrijd of uit de wedstrijd te halen bij twijfel 
over gesteldheid van de atleet. Ondanks deze maatregelen blijft de deelname op eigen risico! 

Doe je niet mee met het zwemmen? Er blijft voldoende reden om lekker mee te genieten bij de start/finish of in 
een boot! Ook bij de O.T.T.- finish tent is er genoeg te zien, te eten of te drinken! Er zijn inmiddels weer vele 
vrijwilligers en sponsors op de been om deze zwemtochten te realiseren. De wedstrijdleiding ligt bij Frans van 
Heteren.   

De organisatie kan echter alle extra ondersteuning gebruiken op het water. Dus heb je de beschikking over een 
boot, kano of surfplank laat het Jan van der Meer jcnmeer@planet.nl  weten. Samen met vele vrijwilligers en 
sponsors gaan we er weer een prachtige avond van maken! 

Sportieve groet,  
Werkgroep ‘organisatie poeloversteek’ 

 


