
 

OPEN-WATERZWEMMEN VOOR IEDEREEN IN DE HAVENS VAN HOORN! 
 

Zondag 10 september wordt een heel bijzondere dag. 
De oude Hoornse havens zijn dan het grootste zwembad van Nederland. 
 

‘Ter Rede van Hoorn’ organiseert haar open-waterfeest al voor de vijftiende keer, 
maar deze keer zwemmen niet alleen open-waterzwemmers, maar doen ook zo 

veel mogelijk andere wedstrijdzwemmers en recreanten mee. 
 
In het programma tijdens de Hoornse Waterweek zijn spectaculaire wedstrijden 

opgenomen voor zwemmers die normaal alleen in het zwembad te zien zijn. 
De temperatuur van het water is dan wel niet zo hoog als die van het zwembad, 

maar wij noemen dat ‘lekker fris’, en lekker schoon is het ook: daar zorgen wij 
wel voor, met onze sponsor: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 

We dagen alle zwemmers die durven, uit om zich in te schrijven voor onze: 
* short track races om 11.30 uur in de Karperskuylhaven 

(teams van vier zwemmen in estafette over telkens 25m, zoals Shinky Knegt 
schaatst; geldprijzen horen erbij); 
* kortebaanwedstrijden om 14.00 uur in de Vluchthaven 

(afvalraces over 100m tussen tweetallen, ook om mooie geldprijzen);  
* natuurlijk kun je ook meedoen aan de prestatietocht over 500m in de 

Binnenhaven, om een mooie medaille; 
* ook aan de officiële wedstrijden van ‘Ter Rede van Hoorn’ kun je meedoen 
tussen 10.15 en 16.00 uur in de Karperskuylhaven, Vollerswaal en Binnenhaven, 

om trofeeën en geldprijzen. 
Zie voor alle informatie de website www.terredevanhoorn.nl. 

 
Als je voor het goede doel (KWF -kankerfonds) wilt zwemmen, volg je Maarten 
van der Weijden en Joost Reijns in Swim to Fight Cancer om 17.00 uur vanaf 

de start op de Vollerswaal, via Karperskuylhaven, Binnenhaven en Buitenhaven, 
via de Oude Haven naar de finish op de Korenmarkt. 

Zie voor alle informatie over Swim to Fight Cancer hoorn.swimtofightcancer.nl. 
 
Er is van alles te doen in de Hoornse havens op 10 september, met als centrale 

locatie het Baatland. Doe ook mee: in het binnenzwembad kun je in de winter 
nog lang genoeg je best doen. 

 
Wil je voordat je gaat zwemmen, nog trainen voor het open-water? 

Dat kan en dat kost je niets, en een handdoek krijg je van de Gemeente Hoorn.  
Van 1 augustus tot en met 8 september kun je enkele dagen per week trainen 
onder leiding van open-watertrainer/-coach Hans Beenker en open-

waterroutinier Rick Nobels.  
Volg ons op www.terredevanhoorn.nl of stuur een bericht. 
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