
De Vaart er in!
NA HET GROTE ENTHOUSIASME BIJ HET ZWEMEVENEMENT VORIG JAAR (HEBBEN JULLIE  

GEEN ZWEMBROEK / BADPAK TE LEEN, DAN WIL IK OOK MEE DOEN) KAN HET OOK DIT  

JAAR NATUURLIJK WEER. DE KOSTEN VAN DEELNAME ZIJN € 2,50 PER PERSOON.

Wat verwachten we van je op 17 juni?
We willen de uitdaging nog wat groter maken. Er komt een baan van 500 meter dat wil zeggen 1 km heen en terug.  

Maar halverwege, op 250 meter, kun je ook terug en dan zwem je dus 500 meter. Wat kun je nog meer in de Vaart?

•  De oude blusboot “de Weer” is er ook weer. Zij organiseren vaartochtjes en demonstraties ,  

en je kunt de stichting die “de Weer” beheert steunen. 

•  De Zaan kanaries zijn er met een aantal van hun boten en degene die dat willen en durven  

kunnen een keer mee roeien.

• De duikclub “de Walvis” gaat er demonstraties geven.

• En natuurlijk is ook de reddingsbrigade aanwezig.

Opgeven
Behalve plezier en een gezonde uitdaging is veiligheid voor ons natuurlijk het belangrijkste. Wij kunnen aan je neus 

natuurlijk niet zien of je goed  genoeg kunt zwemmen en natuurlijk zijn er op een aantal mogelijkheden om te pauzeren 

of er uit te klimmen (ladders) en ten slotte is er de reddingsbrigade. Als je je inschrijft en mee doet ben je er zelf 

verantwoordelijk voor dat je goed genoeg kunt zwemmen. Een mailtje aan swimstar@zvdeham.nl is voldoende om je op te 

geven (graag ook even je leeftijd en de afstand die je wilt zwemmen). Boulevaart is vanaf 12:00 voor het publiek geopend 

en dan zijn wij er ook klaar voor; we zwemmen max. tot ongeveer 18:00 uur. Een aantal groepen geoefende zwemmers 

hebben aangegeven dat ze graag samen willen zwemmen, dat moeten we nog plannen. Dan wachten we even 15 min. 

vooraf zodat de individuele zwemmers niet in de verdrukking komen.

Zondag 17/06/18



Waarom doen we het?
De Stichting Partners in Beweging organiseert, met steun van zv de Ham en een aantal sponsoren, al 4 jaar lang o.a. 

SwimStar. SwimStar geeft kinderen tot 13 jaar de mogelijkheid om na het behalen van hun zwemdiploma te blijven 

zwemmen. 4 x per jaar kunnen kinderen mee doen aan SwimStar en dan 5 x zwemmen (op zondag middag in de 

Crommenije) voor totaal € 12,50. Dit idee is ontstaan na het afschaffen van het schoolzwemmen. Naast SwimStar 

organiseert de genoemde stichting ook nog de Zwem4daagse, en verschillende andere aktiviteiten.

De opbrengst van "de Vaart er in" komt geheel ten goede aan onze SwimStar activiteiten. Daar naast willen we graag 

contact leggen met sponsoren want zonder hun hulp is SwimStar onmogelijk. Er hebben tot nu toe meer dan 300 kinderen 

één of meer keren deelgenomen aan SwimStar. Meer dan 20 basisscholen in Zaanstreek-Nrd brengen SwimStar binnen hun 

school onder de aandacht.

Verkleden
Bij de inschrijving / start zijn 3 tenten (dames, heren en bewaren kleding) waar je je kunt verkleden en je kleding in een 

plasticzak met de deelname nr. in bewaring kunt geven. 

Bij deelname gaan we er van uit dat de deelnemers: 
• Voldoende goed en geoefend zijn in zwemmen.

• In goede gezondheid te verkeren.

•  Een goede fysieke conditie te hebben.

•  De organisatie (Boulevaart, St. Partners in Beweging, zv de Ham) kan op geen enkele wijze aansprakelijk 

worden gesteld voor gezondheidsproblemen tijden de deelname. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid 

voor ongevallen, verlies, diefstal, schade of beschadiging af. Elke deelnemer zal; de aanwijzigingen en 

veiligheidsmaatregelen respecteren.

• EHBO & reddingsbrigade zijn tijdens het hele evenment aanwezig langs het parcours

•  In noodgevallen mag de wedstrijdlijn en/of de boeien langs de baan gebruikt worden tot de reddingsbrigade aanwezig 

is voor assistentie.

•  Langs de kade zijn op een aantal plaatsen ladders aangebracht (herkenbaar met vlaggen), zodat de deelnemers ook 

langs die weg het water tussentijds kunnen verlaten. Dan wel graag afmelden bij Start/finish.

Fair play
Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. We verwachten dat dus ook 

van de deelnemers. Gedrag dat daar van afwijkt en/of als gevaarlijk wordt bestempeld, wordt niet getolereerd. Dat alles 

omdat organisatoren en deelnemers gaan voor een goede afloop van het evenement, zo dat we het ook volgend jaar weer 

kunnen organiseren.

Inschrijfformulier
Naam:      Leeftijd:

Telefoon:     E-mail:

Zwemervaring:     Goede gezond heid & conditie:  JA

Naam ouder/verzorger (indien jonger dan 18):

Handtekening:


