
Overwin
de GOuwzee
en jezelf!

Zwemmeland 2013
Het ultieme buitenwater 

zwemevenement

Zwem mee met de 
500 meter, de 1 kilometer, 

de 2 kilometer of

’de overtocHt‘
MArKeN — MoNNIcKeNdAM

(3,5 kilometer)

Ben je sportief?
Ben je een serieuze zwem-fan?

Ooit gedroomd van De UitDaging, van 
een overwinning op jezelf… een over
winning op een ander!

Stichting Aqua Dynamic geeft je de 
mogelijkheid om jezelf en de Gouw-
zee te overwinnen!
tijdens de ultieme 3,5 km lange buiten
water zwemtocht Marken—Monnicken
dam.

Onder begeleiding van de boten van het 
reddingsstation Marken en eigen boten.
Wij bieden de mogelijkheid om je te be
wijzen dat je het kan… tegen de golven, 
weer en wind in.

Maar er zijn ook andere opties.
Dit jaar hebben wij ook de mogelijk
heid om te ervaren hoe een buitenwater 
zwemtocht aanvoelt. Zwem naar de boei 
en terug. 500, 1000 of 2000 meter (geen 
competitie).

Zwemmeland 2013
Zondag 18 augustus 2013

geef je op!
     

Contactgegevens
Stichting aqua Dynamic 
email: zwemmeland@hotmail.nl
Rekeningnummer ing: 7616490 
iBan: nL63 ingB 0007 6164 90

Met de onmisbare medewerking van onze 
sponsors:

Laat je spotten!

Cooperatieve
Windenergie
Waterland

Reddingsboten van reddingsstation Marken

Zondag 
18 augustus 

2013



Geschiedenis
in 2012 is het als grap ontstaan. ”Laten 
we naar Marken zwemmen en daarvoor 
gaan trainen.” al snel waren een paar 
mensen enthousiast en de groep groei
de. De route werd omgedraaid, leuk 
voor de toeschouwers en praktisch ge
zien ook beter. 
in de laatste week van de zomervakan
tie was het zover. Met bijna 30 deel
nemers, 7 volgboten en de hulp van het 
reddingsstation van Marken was het 
evenement meer dan geslaagd. Maar 
ook dankzij de vele toeschouwers aan de 
kant en de mensen in de bootjes rondom 
de zwemmers.

Maar wij willen verder, groter 
en professioneler! 
Daarom is de stichting aqua Dynamic  
opgericht. Deze stichting zet zich in voor 
het vervolg van het buitenwater evene
ment “Zwemmeland 2013”. 
Met begeleiding, faciliteiten en een leuk 
aandenken.

Volg ons ook via Facebook: Stichting 
aqua Dynamic en “like” ons.

Donateur worden
Het is misschien overbodig om te melden 
maar de stichting drijft op de inbreng van 
vrijwilligers en donateurs. 
Steun daarom de stichting met een  
bijdrage van € 1, per maand (€ 12, per 
kalender jaar).

Je wordt dan “Vriend van Stichting aqua 
Dynamic” en krijgt direct een voordeel 
van 25% op het inschrijfgeld van de ultieme 
oversteek. 

Maak onder vermelding van naam en 
adres € 12, over op rekeningnummer 
7616490 van de ing Bank. Doe dit voor  
1 juli en profiteer van de inschrijfkorting.
Je krijgt dan zo snel mogelijk een bevesti
ging en vriendennummer.

Inschrijfgeld Zwemmeland 2013

 vóór 1 juli na 1 juli

Vrienden (25%) € 9,50 € 11,25
geen vriend? € 12,50 € 15,00

als vriend/donateur moet de jaarlijkse bij
drage van € 12, vóór 1 juli binnen zijn om in 
aanmerking te komen voor de 25% korting! 

Sportfanaten
in de competitiecategorie betaal je een 
toeslag van € 2,50 en maak je kans op 
mooie prijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats.
iedereen verdient een aandenken voor de 
geleverde prestatie.

Let op! Minimum leeftijd 14 jaar

Opgeven voor de ultieme zwemtocht 
Zwemmeland 2013

naam  

adres  

Plaats  

telefoonnummer  

email adres 

 1 km    2 km    3,5 km = de Overtocht

toeslag competitiecategorie:   

 ja      nee

De betaling van de voorinschrijvingen  
moeten voor 1 juli binnen zijn, ontvangst
datum van de deelnemersbijdrage geldt 
als inschrijfdatum. Houdt rekening met de 
verwerkingstijd van de bank!

graag deze bon versturen in een voldoende 
gefrankeerde envelop naar: 
Zwemmeland, p/a avegaar 50, 
1141 JJ Monnickendam

Opgeven voor Zwemmeland 2013 kan ook 
per email gedaan worden:
zwemmeland@hotmail.nl


