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Wormer, 23 maart 2019 
 

Beste kanovrienden, 
 
Het is alweer tijd voor de vijfde editie van de ZP Sprintcup. Graag nodigen we jullie daarom uit 
voor de 
 

ZP Sprint Cup 2019  
op 

 zaterdag 25 mei 2019 
 
Deze wedstrijd is inmiddels ook opgenomen op de officiële wedstrijdkalender van het Commissie 
Kanosprint – Marathon en wordt gevaren volgens het WSV-wedstrijdreglement. De acht 
wedstrijdbanen worden uitgezet op ‘de Poel’ in Wormer, onderdeel van het schitterende 
natuurgebied Wormer- en Jisperveld. 
 

De afstanden die op de ZP Sprint Cup worden gevaren zijn: 
100m 
200m 
500m 
 
Deze afstanden worden gevaren door alle klassen en in alle boottypen; K1, K2 en K4. De kosten 
voor deelname zijn €12,50 per persoon, ongeacht het aantal wedstrijden dat gevaren wordt. Voor 
na-inschrijvingen geldt een tarief van €15,- per persoon. 
 
Om de inschrijving zo eenvoudig mogelijk te maken is er een inschrijfformulier ontwikkeld welke u 
als bijlage bij deze uitnodiging aantreft. De ingevulde inschrijfformulieren kunt u versturen naar 
ZPSprintCup@Zwetplassers.nl.  
 
Voor vragen of overige informatie kunt u contact opnemen met bovenstaand emailadres of u kunt 
contact opnemen met Nicole Rem (06-25266097) of Sandy Dekker (06-20598465). 
De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is vrijdag 10 mei a.s. 
 
Na-inschrijven is mogelijk tot en met 23 mei  mits het aantal banen dit toelaat en deze worden in 
volgorde van aanmelding verwerkt. 
 
Nieuw dit jaar op het programma is de estafette. Lees de spelregels goed en stel jouw sterkste 
team samen! Voor meer informatie zie het aparte tabblad op het inschrijfformulier. 
 
Wij hopen dat alle verenigingen net zo enthousiast worden als wij en dat het in het weekend van 
25 mei een gezellig, fanatiek en mooie ZP Sprint Cup mag worden. 
 
 
Namens de organisatie, 
 
 
Nicole Rem 
Sandy Dekker 
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Praktische informatie 
 
Afstanden / Klassen 
Voor alle klassen die op de ZP Sprint Cup 2019 varen worden wedstrijden georganiseerd over 100, 
200 en 500 meter. 
Indien er minder dan drie deelnemers zijn ingeschreven voor een wedstrijd zal deze wedstrijd 
vervallen. Deze deelnemers zullen toegevoegd worden aan een hogere klasse maar strijden nog 
steeds om een medaille binnen hun eigen klasse en kunnen zich kosteloos uitschrijven indien 
gewenst. 
 
Beginners en gevorderden / toppers 
De jeugd heeft de toekomst. Daarom willen we met de ZP Sprint Cup ook de ruimte bieden aan de 
beginnende (jeudige) wedstrijdvaarders om ervaring op te doen met wedstrijdvaren. Om nieuwe 
wedstrijdvaarders te stimuleren is er naast de Sprintcup ook een Debutantenprijs te winnen. Alleen 
deelnemers die in 2019 zijn begonnen met wedstrijdvaren dingen mee naar deze beker! 
 
Tijdwaarneming 
Om te zorgen voor een juiste tijdwaarneming wordt gebruik gemaakt van de diensten van Splittime. 
 
Startgeld 
Voor deelname in het weekend wordt een eenmalige bijdrage van 12,50 euro per persoon gevraagd 
ongeacht het aantal ingeschreven wedstrijden. Voor na-inschrijvingen geldt een tarief van 15 euro. 
Het startgeld dient zaterdag voor 16:00 uur betaald te zijn. 
 
Kamperen 
Naast het clubgebouw is het mogelijk om te kamperen met tent, caravan of camper. Hiervoor 
worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel vragen wij u bij de inschrijving een indicatie af 
te geven van het aantal caravans/tenten waarmee u verwacht te komen kamperen. 
 
ZP Pasta Party 
Om een gezellige avond te organiseren, en er toch gegeten moet worden, kan er op zaterdagavond 
tegen een kleine vergoeding aangeschoven worden bij de ZPasta Party. Om de prestaties de 
volgende dag te bevorderen zullen er verschillende soorten pasta en bijbehorende sauzen bereid 
worden. Je kunt je hiervoor inschrijven op http://www.tinyurl.com/zpasta 
 
Natuurgebied Wormer- en Jisperveld 
De wedstrijden worden gehouden op 
het water ‘ de Poel’, het breedste 
gedeelte van het meer het Zwet waar 
wij natuurlijk onze naam aan 
ontlenen. Dit is onderdeel van het 
natuurgebied Wormer- en Jisperveld. 
Hier kunt u om de wedstrijden heen 
genieten van mooie sloten en kano 
routes. Is er nog een plekje vrij op de 
botenwagen? Neem dan gerust de 
toerkano mee voor een mooi rondje 
of huur een kano bij Arjan Bloem! 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wormer-_en_Jisperveld 
 
Kanocentrum Arjan Bloem 
Op nog geen 3km rijden, 2km lopen of 1km varen zit Kanocentrum Arjan Bloem. Een bekendheid in 
kanosport. 
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