PERSBERICHT
Tweede editie van familie-evenement wederom op paaszaterdag

Inschrijving Zwemloop Het Lint geopend
UTRECHT – De inschrijving voor de Zwemloop Het Lint op paaszaterdag 4 april 2015 is geopend. De
zwemloop wordt georganiseerd door Siosport onder auspiciën van en in samenwerking met de
Stichting Vrouwentriathlon. De tweede editie van deze familie-zwemloop vindt net als vorig jaar
plaats in zwembad Fletiomare aan de Burgemeester Middelweerdplaats 1 in De Meern en op Het Lint.
Inschrijven is mogelijk via http://www.vrouwentriathlon.nl/wedstrijden/zwemloop-het-lint/inschrijvenzwemloop-het-lint/.
De eerste editie van de Zwemloop Het Lint was een groot succes: meer dan 100 sportieve kinderen,
mannen en vrouwen verschenen aan de start. De organisatie hoopt dit jaar op nog meer deelnemers. “De
zwemloop is een perfect evenement”, legt Sione Jongstra van Siosport uit. “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 (een heen-en-weer traject van ieder 750 m).
Volwassenen
Volwassenen (vanaf 16 jaar) kunnen op drie manieren meedoen:
1. individueel lange afstand: 500 m zwemmen (20 banen) en 5 km (2 ronden) lopen (man of vrouw).
2. Individueel korte afstand: 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).
Starttijden:
15.45 uur: kinderen 8 tot en met 15 jaar
16.15 uur: vrouwen (teams)
16.45 uur: vrouwen (individueel, beide afstanden)
17.15 uur: mannen (teams en individueel, alleen lange afstand)
Prijzen
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 weer 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.
Vrijwilligers
De organisatie is nog op zoek naar extra vrijwilligers. “We zoeken bijvoorbeeld banentellers en mensen die
kunnen helpen op het loopparcours.” Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@vrouwentriathlon.nl.
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: wilt u meer weten over Zwemloop Het Lint van Siosport en de Stichting
Vrouwentriathlon op zaterdag 4 april of wilt u aanwezig zijn tijdens het evenement, dan kunt u contact opnemen met
Sione Jongstra via info@siosport.nl.

