
Beste zwemmers voor de 6 en 3km poeloversteek, zwemmers voor de 750 en 1500m, begeleiders in boot en 
kano en de overige vrijwilligers. 

De 6e editie van de "Poeloversteek" op 26 juni 2019 is bijna een feit! Met een record aan 85 deelnemers op de 
drie en zes kilometer en ruim 30 deelnemers op de kortere afstanden belooft het weer een mooie avond te 
worden.  

Hierbij de laatste info voor zwemmers, begeleidende boten/kano's en vrijwilligers. Dit naast alle info die al op 
de website www.oceanusaalsmeer.nl staat.  

Het clubhuis van WSCA op het surfeiland Vrouwentroost Aalsmeer, is geopend vanaf 16.45 uur om te 
verkleden en na afloop te douchen. We vragen je op tijd aanwezig te zijn op het surfstrand en je aan te melden 
in het clubhuis van WSCA bij de inschrijving. Daar krijg je van Marion / Nathalie je genummerde badmuts op 
vertoon van je zwemboei. Zonder boei zal iemand niet kunnen deelnemen.  

De 6km zwemt met gele badmuts en de 3km met een rode badmuts. In principe kan een zwemmer niet 
wisselen van 3 naar 6 of omgekeerd. Zijn er grote medische issues kan dit alleen met de wedstrijdleider Adrie 
Berk 06-10793927 besproken worden en minimaal een dag voor de oversteek.  

Er is beperkt parkeergelegenheid bij het surfeiland aan de stommeerweg, dus hou rekening dat er bij mooi 
weer geen parkeerplekken meer over zijn en dat je op het parkeerterrein van zwembad de Waterlelie of in de 
hornmeerwijk moet parkeren en een stukje mag wandelen. 

Er is een gezamenlijk vertrek per touringcar naar de overkant van de ‘Poel’, gesponsord door Doelen Coach 
Service BV. De 6 km deelnemers gaan zoveel mogelijk met de eerste bus mee en die vertrekt om 17.30 uur. De 
tweede bus vertrekt om 18.10 uur voor de 3km zwemmers en de laatste 6 km zwemmers.  

Kom je direct naar de start in Leimuiden of kan je niet starten door onvoorziene omstandigheden, meldt dit bij 
Adrie Berk 06-10793927. Voor de atleten die rechtstreeks naar de start gaan, neemt de organisatie de badmuts 
mee naar Leimuiden. Adres startpunt: Jachthaven Kempers Watersport Herenweg 100  1431 GX Aalsmeer (bij 
Leimuiden) 

Tassen met overbodige kleding worden terug gebracht naar de finish door de bus van Doelen Coach Services.  
Zorg dat je tas voor 18.40 in het bagageluik van de bus staat.  

 



Voor de 6 en 3 km deelnemers is er om 18.45 een korte laatste briefing door Adrie Berk op het grasveld naast 
de parking. Daarna kan je het water in via de steiger. Let op je mag niet via en over de aangemeerde boten het 
water in. Vorig jaar hebben we klachten gehad van jachthaven en boten eigenaren en we willen wel gebruik 
blijven maken van deze startlocatie. Alle zwemmers van de 6 km verzamelen zich tussen de 2 palen van de 
havenmonding en op één lijn.  

De start van de hele poeloversteek is om 19.00 uur na het claxon signaal. De deelnemers zwemmen in een 
rechte lijn langs de rode boeien, van "De Amsterdamse Triathlons", naar het 3 km punt. Daarna zal het 
parkoers langs de eilanden (eilanden liggen links van je) gaan die tussen de kleine en grote poel liggen. De 
boeien hou je de hele tocht aan je rechter hand. Aangekomen aan de overkant van de westeinderplas bij boei 
5, sla je rechtsaf richting de watertoren en zwem je langs de watertoren door tot de finish op het surfstrand.  

Als de laatste zwemmers na 1 uur 20’ minuut niet het 3 km punt zijn gepasseerd zullen zij uit het water 
‘gehaald worden’ en naar het surfeiland gebracht worden. 

De deelnemers voor de 3 km gaan, na de briefing, naar de boten van de organisatie (tuindersvletten van Karin 
Penne en Bas Tol met bord 3km op de boot) die hen naar het 3 km punt brengen. Op elke boot graag 12 a 13 
zwemmers verdelen en hier komt ook nog 1 wedstrijdleider (Jan / Bert) per boot op. Op het 3 km punt zal de 
halve afstand starten als de eerste deelnemers van de 6km gepasseerd zijn. De halve afstand start omstreeks 
19.35 uur, deze tijd kan echter iets afwijken, mocht de 6km het eerste stuk tegenwind hebben. Het is de 
deelnemers van de 3 km aan te raden extra kleding mee te nemen zodat zij het op de boot warm houden.  

Op het 3km punt hebben 2 boten van de organisatie (de vletten) flesjes water aan boord voor de deelnemers 
die even wat willen drinken. Als de zwemmers op het 3 km punt een eigen bidon met sportdrank willen 
hebben, leveren zij deze bidon in met duidelijk de startnummer op de bidon bij de wedstrijdleider Jan van der 
Meer op de vlet van Karin Penne (rode bovenrand om de boot). De deelnemerslijst komt na 20 juni op de site 
van Oceanus te staan en dan kan je je startnummer te weten komen. Deelnemers kunnen hun bidon ook aan 
hun eigen begeleidende boot geven, maar zullen wel naar rechts moeten zwemmen om bij de eigen 
begeleiders te komen. De boot mag niet tussen de zwemmers doorvaren.  

Voor zowel de 750-1500 mtr kan er aangemeld worden tussen 18.30 en 19.00 bij het clubhuis van WSCA op het 
surfeiland Vrouwentroost Aalsmeer, welke is geopend om te verkleden en na afloop te douchen. We vragen je 
op tijd aanwezig te zijn op het surfstrand en je aan te melden in het clubhuis van WSCA bij de inschrijving. Daar 
krijg je van Marion / Nathalie je genummerde badmuts op vertoon van je zwemboei. Iedere deelnemer op de 
750 - 1500krijgt ook een zwemboei welke na afloop ingeleverd dient te worden. Zonder boei kan er niet 
worden gezwommen.  

 

Alle deelnemers zwemmen met een ORANJE genummerde badmuts. De 1500 mtr zal starten vanaf het surf 
eiland naar de overkant langs de watertoren. Als de laatste 1500 mtr zwemmer daar is gedraaid zal de 750 



vanuit de boot starten. De deelnemers van de 750 mtr zullen met de boot worden vervoerd naar het startpunt. 
Let op trek wat warms aan op de boot. Een wetsuit is op de 1500 en 750 niet verplicht maar wel aan te raden. 

Briefing voor de zwemmers van beide afstanden is om 19.15 uur op het surfstrand door Ton Kleijberg. De start 
van de 1500 meter is om 19.30 uur en de start van de 750 is +/- 19.50 uur 

Tijdens de 750m en 1500m tocht zullen er een aantal boten mee varen ter begeleiding. Alle begeleidende 
boten en hun eigenaar zien we graag om 19.00 bij de Oceanus tent op het strand voor een briefing over de 
tocht.  

Voor de veiligheid kan het zijn dat bij te veel wind (lees hoge golven) gekozen worden voor een andere route. 

Er is geen briefing voor begeleidende boten op de 6 en 3 km. De informatie wordt middels dit document 
gedeeld.  Als er vragen zijn waar dit document geen antwoord op geeft, mail die vragen svp naar Jan van der 
Meer jcnmeer@planet.nl en Adrie Berk fam.berk@xs4all.nl   

De organisatie vraagt of alle kapiteins van de begeleiding boten en kanovaarders een geel veiligheidshesje 
kunnen dragen. Die heeft iedereen wel in zijn auto liggen of gebruikt hij / zij voor het lopen in het donker. Zo is 
duidelijk te zien welke boot bij de Poeloversteek begeleidingsvloot hoort en wie niet. Als een atleet hulp nodig 
heeft, weet hij / zij ook naar welke boot hij kan zwemmen of zwaaien. Zwemmers bij kramp duidelijk aangeven 
door pompend je arm omhoog en omlaag te bewegen. Dan kan de boot voorzichtig (denk aan andere 
deelnemers) dichterbij komen en de zwemmer helpen.  Als een zwemmer besluit te stoppen bel Adrie Berk op 
06-10793927.  

De organisatie vraagt ook of alle begeleidingsboten aan de ‘herenweg’ kant buiten de havenmonding tegen het 
riet kunnen blijven liggen en niet in de haven van Kempers Watersport gaan aanmeren. De Vissersboot van 
Theo Rekelhof zal wel aanmeren in de haven. Daarnaast natuurlijk de 2 boten van de organisatie die de 3km 
zwemmers naar hun startpunt brengen. Verder willen we dat de zwemmers veilig op de startlijn kunnen gaan 
liggen zonder dat er boten tussen door varen. De 3km zwemmers gaan alleen met de 2 boten (van Karin Penne 
en Bas Tol) van de organisatie naar het 3 km startpunt.  

 

Voor de voorste zwemmers zal een boot (vissersboot Theo Rekelhof) tot de 3km boei varen die exact de 
richting aangeeft. Ook bij de laatste zwemmer zal een begeleidende boot meevaren en verdeeld tussen de 
eerste en laatste zwemmer zullen boten en kano’s meevaren. De boten zullen aan de rechterkant van de 
zwemmers varen en zij zullen rechts langs de boeien gaan (boei aan linkerhand voor de boten). Daardoor 
hebben de zwemmers vrij zicht op de boeien en in nood weet de zwemmer dat hij naar rechts moet voor hulp. 



De kano’s van Michiel de Ruyter blijven aan de linkerkant van de zwemmers als beveiliging varen. Zeker langs 
de eilanden is bescherming nodig, omdat daar doorvaarten zijn voor plezier vaartuigen. Bij het 3 km punt 
blijven de boten van Theo Rekelhof, Karin Penne en Bas Tol liggen. De boot van Bob van der Heuvel gaat dan 
voor de eerste zwemmer varen en richting aangeven tot de finisch. De EHBO zit op de boot van Andre 
Rodenburg.  

De boten gekoppeld aan een specifieke zwemmer gaan na ongeveer een kilometer zwemmen in de buurt van 
de ‘eigen zwemmer’ varen. De andere boten die meevaren kiezen een plekje in de begeleidingsvloot tussen de 
voorste en de achterste zwemmer.  Verdeel dit zo goed mogelijk, zodat elke zwemmer in nood een boot of 
kano in de buurt heeft.   

Eenmaal bij de finish lekker genieten van je prestatie een broodje, koffie, thee, frisdrank en muziek met 
applaus!!! Alle vrijwilligers, begeleiders van de boten en kano’s en ook de jeugdige deelnemers aan de 750 en 
1500m kunnen gebruik maken van de catering van Ingeborg en Lies in het clubhuis van WSCA. De deelnemers 
en de volgboten ontvangen allen een lekkernij van onze huisbakker Koolhaas.  

Iedereen die de "Westeinder plas" geheel of voor de helft bedwongen heeft, ontvangt een 
herinneringsoorkonde ontworpen door Enjoy fotostudio. Enjoy en Mexsedia zullen weer een mooie video van 
dit evenement maken! Zie voor de vorige edities ‘OTT poeloversteek’ op YouTube. 

Enkele praktische tips! Eet uiterlijk twee tot drie uur van te voren je laatste lichte maaltijd! Zorg er voor dat je 
"GOED" gedronken hebt voor de start. Probeer van te voren je zwemboei uit, en neem een reserve 
zwembrilletje mee! De badmutsen, die je bij de finish overigens moet inleveren, zijn van siliconen. Als het koud 
is kan je er nog een eigen badmuts onder doen. Bij voorkeur dezelfde kleur! 
Deelname is op eigen risico ondanks dat de organisatie de veiligheid zo goed als mogelijk zal regelen. Geniet 
van deze geweldige tocht, onder begeleiding van vele vrijwilligers op de plas, en aan de kant! 

Sportieve groet, namens de organisatie 


