
Uitnodiging: 8 september Natuurlijk zwemmen 

Natuur beleef je in het water! 

 

 

Datum   Zaterdag 8 september 2012 

Tijd Aanvang 8.30 uur 

Locatie  Catamaranstrand, Marina Muiderzand 

Adres     IJmeerdijk 20, Almere 

 

 

Beleef de natuur in het water en zwem mee op zaterdag 8 september! 
 

Wedstrijd: Je  kan meedoen met de wedstrijd die van Pampus  naar Muiderzand is uitgezet. Deze wedstrijd van 

6 km lang kan je met of zonder pak zwemmen. 

Prestatie zwemtocht: Ben je geen wedstrijdzwemmer, dan kan je kiezen voor de prestatie zwemtocht vanaf ’t 

Hooft, en zwem je ook naar Muiderzand (1,6 km) 

 

Met dit event willen we aandacht vragen voor de natuur van het Markermeer en geld inzamelen daar voor . 

Want  door te investeren in de natuur behouden we een mooi natuurgebied met schoon water.  

Maar van je ingebrachte sponsorgeld gaat ook 50% naar je eigen sportvereniging! 

Dus doe mee, en blijf niet voor pampus  liggen! 

 

Programma 

08:30 Start inschrijvingen 

 Iedere deelnemer meld zich aan waarbij de inschrijving wordt gecontroleerd. 

09:15 Deelnemers aan boort van de Sailboa 

Zowel deelnemers van de prestatietocht als de wedstrijdzwemmers gaan aan boort van de Sailboa. Die 

brengt alle deelnemers naar de startplaatsen.. 

09:30 Start prestatietocht vanaf ’t Hooft 

 Deelnemers van de prestatietocht  beginnen hun zwemtocht vanaf ’t Hooft naar Muiderzand. 

10:00 Start zwemwedstrijd vanaf Pampus 

 Deelnemers van de zwemwedstrijd blijven nog even op de Sailboa en worden op Pampus afgezet. 

 Vanaf hier start om 10:00 uur de wedstrijd. 

12:30 Alle zwemmers zijn gefinisht 

 Uiterlijk 12:30 uur finishen de laatste deelnemers van zowel de prestatietocht als van de 

 zwemwedstrijd. Er is mogelijkheid om te douchen en om te kleden. 

13:00 Lunch voor deelnemers 

 Voor de deelnemers die zich hiervoor hebben opgegeven staat een lunch klaar. Anderen 

 kunnen terecht bij het restaurant. 

13:30 Prijsuitreiking 

 Er zijn (geld)prijzen voor dames en heren met en zonder pak! 

 

Inschrijven 

Je mag deelnemen als je € 50,- aan sponsorgeld meeneemt. Een hoger bedrag is uiteraard helemaal 

fantastisch! Van het door jou ingebrachte geld gaat 50% naar natuurontwikkeling in het  Markermeer en de 

andere 50% is voor je eigen sportclub! Je kan ook het gehele sponsorbedrag aan de natuur geven natuurlijk. 

De inschrijving kost € 10,-.  

 

Vul onderstaand inschrijfformulier in, stuur het naar a.copier@landschapnoordholland.nl en volg de instructies 

voor  het overmaken van het geld. Heb je nog vragen? Bel dan gerust: 088-0064497 

 

Dit event wordt georganiseerd door   Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inschrijfformulier zwemevent 

 
Voor- en achternaam: ............................................................................................................................... 

E-mailadres: .............................................................................................................................................. 

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

Prestatietocht (1,6 km) / zwemwedstrijd (6 km) * 

Voor wedstrijdzwemmers, pak: wel / geen * 

Naam begunstigde sportvereniging: ......................................................................................................... 

Rekeningnummer begunstigde sportvereniging: ..................................................................................... 

Deelname lunch (+ € 5,-): ja / nee * 

*  = doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

Maak uiterlijk 5 september het geld over. Zowel €50,- sponsorgeld (meer mag uiteraard ook!) als €10,- 

inschrijfgeld (en €5,- bij eventuele deelname lunch) over naar rekeningnummer 138365229 t.n.v. Stichting VBIJ 

o.v.v. zwemevent, je naam en je clubnaam.  

Wij zorgen dat 50% van je ingebrachte sponsorgeld gestort wordt op de rekening van de aangegeven 

sportvereniging. 

Wij streven er naar zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor ons goede doel: verbetering van de unieke 

natuur van het Markermeer. Je kunt ook je gehele sponsorbedrag doneren, geef dit dan wel duidelijk aan.  

 

Stellen je sponsoren het op prijs om na afloop van het event vermeld te worden op onze website? Geef dan 

hieronder de namen van je sponsoren op:  

 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

Stuur dit formulier uiterlijk 3 september ingevuld naar a.copier@landschapnoordholland.nl of per post naar: 

Stichting VBIJ, Postbus 222, 1850 AE Heiloo. Heb je nog vragen? Bel dan gerust: 088-0064497 

 

 

 

 

 

 

 

 


