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Doe je ook mee?!

RONDJE MEIERIJSTAD

Zwem marathon
Voor de Maarten van der Weijden
foundation
Maarten van der Weijden gaat vanaf 21 juni weer een 11stedenzwemtocht zwemmen om geld op te
halen voor KWF. Zwem- en waterpolovereniging Neptunus '58 uit Schijndel wil in samenwerking met
Zwembad De Molen Hey graag een steentje bijdragen, en wel middels onze eigen 13dorpentocht.
Sinds 1 januari 2017 zijn de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel samengegaan tot één
gemeente "Meierijstad", bestaande uit maar liefst dertien kernen. Met de 11stedentocht van Maarten
van der Weijden in gedachten zwemmen wij onze eigen variant en doen we symbolisch de dertien
kernen aan. We zullen in Zwembad De Molen Hey symbolisch van dorp naar dorp zwemmen. Dit is zo'n
60 kilometer.
Het gaat er om dat we samen deze tocht volbrengen. Er kunnen twaalf zwemmers tegelijk actief zijn (2
per baan, naast elkaar). Zij gaan er voor zorgen een zo groot mogelijk afstand te behalen. Dat kan op
verschillende manieren:
In estafettevorm korte afstanden met teams, waarbij bijv. steeds 50m gezwommen wordt.
Bijvoorbeeld 4 zwemmers zwemmen een half uur lang in estafettevorm 50 meters. Na dat half uur start
een volgend team, etc. Na bijv. één of anderhalf uur start het eerste team weer
In estafettevorm lange afstanden, dus zwemmers zwemmen bijv. 250 of 500 meter, of een
bepaalde tijdseenheid (10 minuten, 15 minuten, etc.) en daarna zwemt de volgende zwemmer.
Bij iedere baan zit iemand die de afstand bijhoudt. Ieder half uur wordt de score verzameld en wordt
gekeken hoe ver we zijn gevorderd. Dit gaan we op een grote kaart bijhouden, zodat iedereen kan
zien 'waar' we zwemmen. Dus van Schijndel naar Olland naar Boskant naar Sint-Oedenrode, en zo via
Veghel etc. weer terug naar Schijndel.
Er is geen winnaar, het gaat om het SAMEN de afstand halen en daarmee zoveel mogelijk geld
ophalen voor de Maarten van der Weijden Foundation en KWF.
Datum: zondagmiddag 16 juni
Tijd: vanaf 14.00 uur, tot ongeveer 18.00 uur
Locatie: zwembad de Molen Hey, Avantilaan 1 te Schijndel. 6 banen, 2 zwemmers naast elkaar per
baan
Voor wie: leden en niet-leden, tenminste zwemdiploma A. Dus niet alleen wedstrijdzwemmers, maar
ook van andere disciplines. Ook recreatieve zwemmers van het zwembad en familieleden en vrienden
van leden zijn van harte welkom
Afstand: ongeveer 60 kilometer
Kosten: Deelnemers betalen inschrijfgeld á € 5,- p.p. en wordt daarnaast gevraagd zoveel mogelijk
sponsorgeld op te halen.
Opzet: De Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, maar dan in Meierijstad! We zwemmen
(symbolisch) van dorp naar dorp, en doen daarbij alle 13 kernen van Meierijstad aan. We eindigen
uiteraard weer in Schijndel
1.
Schijndel
2.
Olland
3.
Boskant
4.
Sint-Oedenrode
5.
Nijnsel
6.
Boerdonk
7.
Keldonk
8.
Erp
9.
Mariaheide
10.
Veghel
11.
Zijtaart
12.
Eerde
13.
Wijbosch
14.
Schijndel

