
 
 
 
 
Zwem rond Pampus  
voor schoon water in het Blauwe Hart van Nederland 
 
 
Datum  zondag 30 augustus 2015 
Tijd start 10:30 uur  
Locatie  Pampus, per boot vanaf Muiden (vertrek 09:30) 
 

Zwem op 30 augustus rond Pampus 

voor schoon water in het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland! 
In Nederland hebben we water genoeg, maar schoon helder water is voor ons van levensbelang. Ruim een 
miljoen mensen zijn afhankelijk van hun drinkwater uit het IJsselmeer! En schoon water is ook heel belangrijk 
voor de natuur.  
Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart wil graag aandacht vragen voor het grootste zoetwatermeer van 
West –Europa, het Blauwe hart van Nederland.  
Het Samenwerkingsverband zet zich in voor een betere kwaliteit van het water en van de natuur. Daar is veel 
geld nodig. Daarom vragen we minimaal € 25,- inschrijfgeld waarvan minimaal € 15,- naar dit goede doel gaat. 
Doe mee aan dit leuke zwemevent: Neem een duik in het Blauwe Hart en zwem een rondje om Pampus! 

 

Wat doen we?  
Op 30 augustus nemen we om 09:30 een speciale boot vanaf Muiden naar het Forteiland Pampus. 

 
Prestatietocht of wedstrijd 
De prestatietocht start om 10:30 uur. Deze is voor iedereen die geen wedstrijd wil zwemmen: je kunt kiezen 
om 1 rondje (is ca. 900 meter) of 2 rondjes (is ca. 1800 meter) rond Pampus te zwemmen. Het zwemwater is 
ca. 20 graden. Wij adviseren om met een pak aan te zwemmen. De wedstrijd start om 11:30 uur. De 
wedstrijdzwemmers zwemmen 3 rondjes om Pampus eiland. Dat is ca. 2,7 kilometer lang. 
 

Inschrijven 
Je mag deelnemen vanaf 12 jaar. Het Inschrijfgeld is minimaal €25,-.  
Van dit bedrag gaat minimaal €15 euro naar het goede doel. Meer bijdragen aan het goede doel mag natuurlijk 
ook! Je boottocht ticket van Muiden naar Pampus en terug zit in het bedrag van het inschrijfgeld. 
Het inschrijfgeld betaal je contant op de dag zelf.  
 

Fans mee? 
Natuurlijk mogen fans mee om je aan te moedigen. In verband met het beperkte aantal mensen op de boot, 
dienen fans zelf via Pampus hun bootticket te reserveren. Wanneer je 15 jaar of jonger bent en mee zwemt, 
mag je maximaal 2 personen meenemen op de boot van 09.30 uur, maar deze plekken dienen wel bij ons 
gereserveerd te worden. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier, of mailen naar onderstaand e-
mailadres.   
 
Een paar dagen voor het zwemevent mailen we je en geven we de laatste informatie. 
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar zwemevent@hetblauwehart.org. Wij nemen zo spoedig mogelijk 
contact met je op.  
 
Vul onderstaand inschrijfformulier in en stuur het naar zwemevent@hetblauwehart.org. Inschrijven kan tot 20 
augustus, maar liefst zo snel mogelijk! 
 
Meer weten over de Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart? www.hetblauwehart.org 

mailto:zwemevent@hetblauwehart.org
mailto:zwemevent@hetblauwehart.org
http://www.hetblauwehart.org/


Dit event wordt georganiseerd door:           in samenwerking met: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Inschrijfformulier Zwemevenement ‘Zwem in het Blauwe Hart!’  

 
Voor- en achternaam: ..................................................................................................................................... M/V 

E-mailadres: ............................................................................................................Geboorte datum:…………………… 

Telefoonnummer: ..................................................................................................................................................... 

Wedstrijd / prestatietocht* 

*  = doorstrepen wat niet van toepassing is 

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar ik dat ik gezond ben, niet jonger dan 12 jaar (d.d. 30 
augustus 2015) en op eigen verantwoordelijkheid aan dit zwemevent mee doe.  
 
 
 
Handtekening............................................................................................................................................................. 
 
 
Optioneel: Hoe bent u op de hoogte gekomen van dit zwemevenement?  
 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 


