
 

 

Nieuwsbrief Augustus…Nog een paar dagen!! 

 

In verband met vele nieuwe aanmeldingen zijn een aantal zaken uit de vorige nieuwsbrief 

blijven staan! 

Zondag:  De weersverwachting is niet super maar het water is ±20 graden celcius dus veel beter dan 

vorig jaar (17 graden)   

 Routebeschrijving naar het Recreatiegebied het Hemmeland: 

 Monnickendam is te bereiken via de N247 Afslag Monnickendam – Marken. 

 Over de Hefbrug rechtdoor over de kruising tot de rotonde, deze rechtdoor langs de dijk ri. 

 Marken 

 Na ± 200 meter linksafslaan “door” de dijk ri. jachthaven en Mirror paviljoen. 

 Voor de opgang naar de Jachthaven rechtsafslaan het recreatiegebied op volg de weg met een 

 bocht naar links helemaal tot het eind, dan rechts één van de parkeerplaatsen op. 

 Aan het eind van de laatste parkeerplaats is een draailus en het AANMELDINGSPUNT 

 

Heb je nog niet ingeschreven, doe dit snel, Dit scheelt drukte bij de aanmeldplek, eenmaal betaald ben 

je zeker van een plekje in de bus anders zou het kunnen zijn dat je met eigen vervoer naar de 

startplek moet. 

Wil je ter plekke inschrijven, zorg dat je ruim op tijd bent, vanaf 9.30 uur zijn wij aanwezig bij de 

info/inschrijf tafel. Dit is bij het toiletgebouwtje op het Hemmeland/Waterlandstrand en wordt 

aangegeven met bordjes  “ZWEMMELAND 2013” 

Volgboten: Er zijn ± 9 volgboten en voor zover de e-mail adressen bekend zijn krijgen de schippers 

van de volgboten van vorig jaar een op deze taak toegespitste beschrijving. 

De aanwijzingen van de volgboten moeten altijd opgevolgd worden! 

 

 

 

Stichting Aqua Dynamic 

e-mail: zwemmeland@hotmail.nl 

Avegaar 50, 1141 JJ Monnickendam 

IBAN nr: NL63 INGB0007 6164 90 

KvK nummer: 57143056 



Wanneer: Zondag 18 augustus 2013 : Verzamelen vanaf  9.30 uur Hemmeland ,  

Inschrijven en uitgifte “Starttassen” aan deelnemers en informatie aan de Info/inschrijf tafel omtrent 

de kledingtassen en vervoer tassen per boot. 

±10.30 - 11.00 uur  met de bus naar Marken. 

Op Marken stopt de bus op het grote parkeerterrein en moeten wij een stukje lopen naar de zuidpier 

van de haven. Kom je met een eigen auto houd er rekening mee dat het betaald parkeren is op 

marken, € 3,50 voor een auto en € 0,50 per persoon!! 

Op Marken zal een verzamelpunt voor de kledingtassen zijn ingericht, herkenbaar aan de banner 

 

Op het startpunt wordt een laatste briefing gegeven met de laatste weers- en wateromstandigheden. 

De laatste instructies worden gegeven in samenwerking met de bemanning van de reddingsboot en 

zijn bepalend voor de oversteek, dit is o.a. de zwemroute en wierwaarschuwingen. 

12.00 uur Startschot en de klokken lopen:  Voor de Ultieme Overtocht Marken -->  

Hemmeland,  Waterlandstrand , natuurlijk weer onder begeleiding van de vrijwilligers van het 

Reddingsstation Marken. En van diverse volgboten bemand door geïnstrueerde bemanningsleden. 

We gaan uit van een overzichtelijk veld zwemmers, wij dringen erop aan ook zelf de omgeving en de 

volgboten in de gaten te houden en NIET af te wijken van de voorgeschreven route, anders kunnen wij 

de veiligheid van de solitaire zwemmer en in geval van een noodsituatie van de solitair zwemmer, de 

veiligheid van de rest niet waarborgen! Let op elkaar voor zover mogelijk. 

Ook vanaf het Hemmeland mogelijk: rondje Boei, 500 mtr en 1, en 2 km dus ook een kleinere  

zwemprestatietocht mogelijk, geheel kostenloos. Wel even inschrijven/melden bij de aanmeldpost. 

Bij aankomst:  We hopen op mooi weer maar houden rekening met de Nederlandse 

omstandigheden en richten ons op veel deelnemers, dus een landingsplaats met sanitaire en 

omkleedfaciliteiten, ondergebracht in verwarmde tenten.  

Een professioneel bemande E.H.B.O. post en een hapje te eten, een broodje ham/kaas. Koffie, thee, 

chocomel. 

Interesse in de BBQ van Zwemvereniging Waterland op 18 augustus! Als deelnemer aan Zwemmeland 

2013 kan je meegenieten van een lekkere afterparty bij onze zwemcollega’s, dit is mogelijk maar 

alleen als je dit vooraf opgeeft in verband met de inkoop van lekkers!  Kosten € 10,= 

Opgeven via zwemmeland@hotmail.nl of  pdegooijer1@gmail.com 

Bijgaand wederom het inschrijfformulier en de huisregels voor het completeren van de inschrijving. 

Print deze uit en vul zo volledig mogelijk, van tevoren in, scheelt tijd bij de inschrijf tafel 

Met sportieve groet, Nick Venema en Peter de Gooijer 
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Inschrijving en inschrijfgeld Zwemmeland 2013: 

     Voor 1 juli na 1 juli jaarlijkse donatie 

Vrienden (-25%) €9,50  11,25   12,00 

Geen Vriend?  12,50  15,00   geen 

 

Sportfanaten: In de competitie-categorie betaal je een toeslag van € 2,50 

en maak je kans op prijzengeld voor de 1e, 2e en 3e plaats en strijd je voor de CWW Bokaal 

De CWW Bokaal wordt gesponsord door de Coöperatie Windenergie Waterland 

 

 

Opgeven voor de ultieme zwemtocht: 

Naam  ………………………………………… 

Adres  ………………………………………… 

Plaats  ………………………………………… 

Tel. Nr  …………………………………………..... 

E-mail adres ……………………………………………… 

Toeslag competitie categorie  O ja   O nee 

Deelname korte parcours  O ja   O nee 

 

De betaling van voor-inschrijvingen moeten voor 1 juli 2013 binnen zijn op rekening nummer 7616490 - ING bank, 

ontvangstdatum van de deelnemersbijdrage op de rekening geldt als inschrijfdatum.  

Houd rekening met de verwerkingstijd van de bank! 

Als vriend/donateur moet de jaarlijkse bijdrage van € 12, = voor 1 juli 2013 bijgeschreven zijn, onder vermelding van, donatie 

op rekening nummer 7616490 van de ING om in aanmerking te komen voor de 25% korting!  

Gegevens kunnen ook per e-mail doorgegeven worden: 

Zwemmeland@hotmail.nl 
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Reglement & spelregels 

Bij inschrijving verklaart de deelnemer van het buitenwaterevenement “Zwemmeland”, 

onderdeel van de stichting Aqua Dynamic, akkoord te gaan met het onderstaande 

voorwaarden en reglement en zal deze stipt naleven: 

1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers met een startnummer. Dit 

nummer is voor de duur van het evenement gekoppeld aan één persoon en de daarbij 

behorende persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers die in uiterste (nood)gevallen gebruikt 

kunnen worden. Men kan slechts deelnemen met een geldig startnummer welke na schriftelijke 

inschrijving en betaling van het inschrijfgeld uitgereikt wordt. Het startnummer dient goed 

zichtbaar te zijn op de uitgereikte badmuts. Met het accepteren van het startnummer verklaren 

deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij 

beschikken over een deugdelijke conditie.  

2. Het karakter van het buitenwater evenement “Zwemmeland”, onderdeel van de stichting 

Aqua Dynamic, is geen wedstrijd, maar een prestatietocht.  

3. Deelnemers gedragen zich volgens de regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige 

zwemmers, begeleiders en organisatie evenals voor de natuur en het milieu.  

4. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s welke deelname met zich mee kunnen 

brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.  

5. Deelnemers zwemmen voor eigen risico.  

6. Het dragen van een badmuts met daarop het startnummer is verplicht voor de zwemtochten, 

tevens dienen de zwemmers de badmuts zodanig te dragen dat van afstand het startnummer 

goed te lezen is. De badmuts met startnummer wordt na inschrijving bij de start uitgereikt. 

7. Het gebruik van eigen volgboten op de route is verboden indien dit niet minimaal één maand 

voor aanvang van het evenement gemeld is bij de organisatie.  

8. Deelnemers moeten onmiddelijk de aanwijzingen van de organisatie en de bemanning van de 

volgboten opvolgen.  

9. De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, 

materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van 

overlijden.  

10. Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname, en deelname in komende jaren, 

worden uitgesloten  

11. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie 

overhandigen.  

12. Betaalde voorinschrijvingen zijn definitief en komen, bij verhindering van deelname, niet voor 

restitutie in aanmerking.  

13. Bij (gedeeltelijke) afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een 

(mogelijk dreigende) epidemie/ziekte in een grotere frequentie dan normaal of welke oorzaak 

dan ook al dan niet op voorschrift/advies van (semi) overheidswege/organisaties, komen 

betaalde voorinschrijvingen niet voor restitutie in aanmerking. De organisatie is ter zake niet 

aansprakelijk in de ruimste zin des woord.  

14. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie van “Zwemmeland”, 

onderdeel van de stichting Aqua Dynamic, om met enige regelmaat een nieuwsbrief over 

het evenement naar zijn/haar E-mail adres te versturen, tenzij de deelnemer zich hiervoor 
uitdrukkelijk afmeldt via zwemmeland@hotmail.nl 

 

Ik ga akkoord met het bovenstaande reglement.  

Ondertekend door deelnemer: 

 

 

Naam:  ………………………………..    Startnummer:……………. 

 

datum:  ………………………………..     (in te vullen door organisatie) 

 

Handtekening: ……………………………….. 

http://www.monnickendamfietst.nl/inschrijfformulier.php

