
  

 
P E R S B E R I C H T 

 
Startseries 1/8

e
 dames bijna vol, nog wel voldoende plek op korte afstand 

Grote animo voor derde editie Zwemloop Het Lint: al ruim 100 inschrijvingen 
 
UTRECHT – De inschrijving voor de Zwemloop Het Lint op paaszaterdag 26 maart 2016 loopt storm. 
Sinds de inschrijving opende vlak vóór kerst hebben zich al ruim 100 sportieve vrouwen, mannen en 
kinderen ingeschreven. De zwemloop wordt georganiseerd door Siosport onder auspiciën van en in 
samenwerking met de Stichting Vrouwentriathlon. De derde editie van deze familie-zwemloop vindt 
net als vorig jaar plaats in zwembad Fletiomare in De Meern/Vleuten en op Het Lint.  
 
“De startseries van de 1/8

e
 afstand voor vrouwen zitten bijna vol, we hebben nog wel voldoende plek op de 

korte afstand. En ook bij de kidsserie is er nog voldoende plek”, vertelt Sione Jongstra van Siosport. 
“Binnenkort schrijven we daarom nog scholen in de omgeving aan om het evenement bij de kinderen en hun 
ouders onder de aandacht te brengen.” Ook de startserie voor de mannen is bijna vol.  
 
Jongstra weet het succes van de Zwemloop Het Lint wel te verklaren: “Het is een perfect evenement. 
Beginnende triatletes die mee willen doen aan bijvoorbeeld de Vrouwentriathlon kunnen hier alvast 
meemaken hoe het is om twee verschillende sporten achter elkaar te beoefenen. En voor de meer ervaren 
sporter is de zwemloop de ideale voorbereiding en wedstrijdtest voor het nieuwe seizoen.” 
 
Deelname vanaf 8 jaar 
Het leuke aan Zwemloop Het Lint is dat ook kinderen (vanaf 8 jaar) mee mogen doen. “Een leuk en actief 
uitje voor het hele gezin dus!”, aldus Jongstra. Kinderen van 8 tot en met 15 jaar moeten 200 meter 
zwemmen (8 banen) en 1,5 km lopen. 
 
Volwassenen  
Volwassenen (vanaf 16 jaar) kunnen op drie manieren meedoen: 
1. individueel lange afstand (1/8

e
): 500 m zwemmen (20 banen) en 5 km (2 ronden) lopen (man of vrouw). 

2. Individueel korte afstand (1/16
e
): 250 m zwemmen (10 banen) en 2,5 km (1 ronde) lopen. Deze optie is 

alleen voor vrouwen. 
3. Als team: een man en een vrouw samen. Beide teamleden doen de lange afstand: 500 m zwemmen (20 

banen) en lopen 5 km (2 ronden). 
 
Inschrijven kan via de website: http://www.vrouwentriathlon.nl/inschrijven/zwemloop-het-lint/ De inschrijving 
voor de 1/8

e
 startserie voor vrouwen zit bijna vol. De wedstrijden beginnen vanaf 15.45 uur. 

 
Prijzen van Bakkerij Akkermans 
Er zijn prijzen voor de snelste drie vrouwen korte en langere afstand en voor de snelste drie mannen. 
Daarnaast is er een klassement voor de teams en een prijsuitreiking voor het snelste team. Bakkerij 
Akkermans uit Vleuten sponsort alweer voor het derde opeenvolgende jaar de heerlijke paas-prijzen voor de 
winnaars en winnaressen van Zwemloop Het Lint. Voor alle kinderen is er een aandenken. 
 
Meetrainen met ZPC Watervlo 
Volwassenen die zich hebben ingeschreven voor de Zwemloop Het Lint mogen drie maandagavonden 
meetrainen tijdens het trimzwemmen van zwemvereniging Watervlo. Meedoen aan deze training in 
Fletiomare kan op vertoon van de inschrijvingsbevestigingsmail. Aanvang: 22.00 uur. ZPC Watervlo 
ondersteunt ook dit jaar weer de Zwemloop Het Lint met toezichthouders. 
 
 


