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Burgemeester Weerwind geeft startsein eerste 8-uurs Zwemmarathon
Op zaterdag 5 maart klinkt om 16.00 uur het startsein van de eerste 8-uurs Zwemmarathon van de
Almeerse Reddings Brigade in het zwembad van Almere Haven. Dit wordt gegeven door de Burgemeester
van Almere FrancWeerwind.
Afsluiting
Deze 8-uurs Zwemmarathon is het laatste grote evenement dat in zwembad Almere Haven gehouden wordt. Op
12 maart sluit dit bad na ruim 30 jaar de deuren.
De Almeerse Reddings Brigade organiseert deze zwemmarathon dan ook om de 30 jaar dat zij in dit bad
hebben gezwommen feestelijk af te sluiten en om haar 30 jarig jubileum af te sluiten. Dit 30 jarig jubileum
werd op 5 en 6 maart 2015 ook gevierd in het zwembad met een feest voor de (jeugd)leden.
Sportieve strijd
Op 5 maart verschijnen maar liefst 15 teams aan de start. Dit zijn teams uit het hele land, waaronder 7
reddingsbrigadeteams. Een team bestaat uit 6 tot 8 zwemmers die in estafettevorm zwemmen en om het
kwartier wisselen. Er zal weer een sportieve strijd zijn om de meeste gezwommen kilometers, en om het minste
aantal baantjes. Er zijn dan ook drie prijzen te verdienen:

wisselbeker overall,

wisselbeker reddingsbrigades en

een trofee voor het laatste team met dus de minst gezwommen banen.
Vernieuwd concept
De Almeerse Reddings Brigade heeft al 15 keer eerder een nachtzwemmarathon georganiseerd, maar deze was
altijd van 20:00 tot 8:00 uur en duurde dus 12 uur. Nu een nieuw concept dat 8 uur duurt en al om 16.00 uur
start.
Wil je meer informatie? Of het evenement volgen?
Kijk dan op: www.AlmeerseReddingsBrigade.nl/Zwemmarathon2016

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Patricia van den Hoek-Werkman (voorzitter) op
telefoonnummer 06-12991477 of per e-mail via voorzitter@AlmeerseReddingsBrigade.nl
We stellen het zeer op prijs wanneer u aandacht wilt besteden aan dit persbericht.
Bij de start van dit evenement zal onze voorzitter ook een vraag stellen aan onze burgemeester:
“Wilt u, in navolging van alle eerdere Almeerse burgemeesters, onze beschermheer worden?”
Wij hopen natuurlijk dat de burgemeester “ja” zal antwoorden.
Bent u ook benieuwd naar het antwoord? U bent zaterdag van harte welkom om bij de start te zijn.
We beginnen om 15:45 uur.
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