
               Groene ♥ Zwemloop 🏊 🏃Circuit 2019  
 
Zwemloop Haastrecht 
op vrijdag 10 mei in en rondom zwembad De Loete   Starttijd: ±20.00 uur. 
Afstanden: 400 m swim + 4 km run óf 800 m swim + 8 km run (2 ronden rennen) 

Verzamelen: vanaf 19.40 uur bij ingang zwembad De Loete     
Voorinschrijving via info@goudasport.nl t/m 3 mei 
Deelnamekosten: bij voorinschrijving t/m 3 mei: 9 €  Na-inschrijven: 12 € 
LET OP: Deelname is op eigen risico en deelnemers dienen aanwijzingen van vrijwilligers op te volgen. 

 
Zwemloop ’t Weegje Waddinxveen 
op vrijdag 19 juli óf zondag 21 juli in en rondom ’t Weegje, exacte datum volgt z.s.m. 
Afstanden: 250 m swim + 2,5 km run óf 500 m swim + 5 km run óf 750 m swim + 7,5 km run 
Verzamelen: vanaf 19.00 uur/13.00 uur (zondag). Verzamelpunt volgt op een kaart na inschrijving 
Voorinschrijving via info@goudasport.nl t/m 15 juli 
Deelnamekosten: bij voorinschrijving t/m 15 juli: 8,25 €  Na-inschrijven: 10 € 
LET OP: Deelname is op eigen risico en deelnemers dienen aanwijzingen van vrijwilligers op te volgen. 

 

                     
 
Zwemloop De Baan Gouderak 
op vrijdag 9 augustus in en rondom zwembad De Baan  Starttijd: 20.00 uur. 
Afstanden: 250 m swim + 2 km run óf 500 m swim + 4 km run óf 750 m swim + 5 km run 
Verzamelen: vanaf 19.30 uur in zwembad De Baan  
Voorinschrijving via info@goudasport.nl t/m 2 augustus 
Deelnamekosten: bij voorinschrijving t/m 2 augustus: 8,25 €  Na-inschrijven: 10 € 
LET OP: Deelname is op eigen risico en deelnemers dienen aanwijzingen van vrijwilligers op te volgen. 

 
Zwemloop Reeuwijk 
op vrijdag 30 augustus in en rondom Surfplas Reeuwijkse Hout (bij blauwalgplaag elders) 
 

Afstanden: 250 m + 1,6 km of 500m + 3,2 km of 750 m + 4,8 k  Starttijd: 19.30 uur 
Voorinschrijving via info@goudasport.nl t/m 23 augustus 
Verzamelen: vanaf 19.00 uur in Reeuwijk 
 

Deelnamekosten: bij voorinschrijving t/m 23 augustus: 8,25 € Na-inschrijven: 10 € 
LET OP: Deelname is op eigen risico en deelnemers dienen aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. 
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