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Europeese Kampioenschappen (LEN) en Wereld Jeugd Kampioenschappen 
(FINA) open waterzwemmen 2016 in Hoorn 
Speciale website: hoorn2016.nl 

 

Van 10 tot en met 18 juli zijn voor het eerst in Nederland, en dus in Hoorn: Openwater Zwemstad 
van Nederland, vooraf aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, de Europese 
Kampioenschappen en de Wereld Jeugd Kampioenschappen Open Water Zwemmen. 

Honderden zwemmers zijn dan in de Buitenhaven en op de Zuiderzee actief, duizenden 
bezoekers zullen hen van nabij kunnen volgen. Het gehele havengebied zal een week blauw kleuren, 
en in en rond het Baadland en het Julianapark zal van alles te doen zijn. 

Op zondag 10 juli wordt de Olympische afstand gezwommen: de 10 
km met onze Sharon en Ferry, die ook in Rio voor goud gaan. 
Startschip de Halve Maen, met aan boord hoog bezoek, 

schiet ze met het boordkanon weg, waarvan de NOS verslag doet. 
Aansluitend op de 10 km is de prestatietocht Swim to Fight Cancer, 
door alle havens en grachten van oud-Hoorn. 

Op dinsdag 12 en woensdag 13 juli worden de 5 km’s gezwommen, individueel op dinsdag, en 
als spectaculair team event op woensdag. Aansluitend zijn op woensdag ook het O.N.K. team event 
over 3 km, de schoolslaginterland Holland-België over 1 en 2 km, en de 5 km van ‘Ter Rede van 
Hoorn’ (die dus niet op 21 augustus wordt gezwommen). 

De langste afstand, de 25 km op de Zuiderzee, wordt op donderdag 14 juli gezwommen, met 
onze specialist Marcel Schouten, die de Europese titel wil grijpen. Vrijdag is de decorwisseling voor 
de Wereld Jeugd Kampioenschappen. 

Voor de W.J.K. zijn op zaterdag 16 juli de 5 en 7,5 km -
wedstrijden voor 14 tot 18 -jarigen. De 10 km voor 18 en 19 -
jarigen is op zondag 17 juli, en op maandag 18 juli wordt het 
toernooi afgesloten met de estafettes 4 X 1250 m voor alle 
leeftijden. 

Van de vroege ochtend van 10 juli tot de late avond van 18 juli zal er niet alleen topzwemmen op 
een toplocatie te zien zijn, maar zal een totaalprogramma heel Hoorn naar de havens trekken. Veel 
sportieve side events staan op het programma, zoals straattennis, profvoetbal, rolstoelbasketbal, 
archery tag, een zwemloop, en ook voor het eerst in Hoorn: Swim to Fight Cancer. 

 

 



 

 

50 

Bij Swim to Fight Cancer zwemt iedereen achter Maarten van der Weijden 1200 of 2450 m voor 
het goede doel: onderzoek naar kanker bekostigen via Fight Cancer en het KWF. Zie voor alle 
informatie, een prachtige introductiefilm, en inschrijfmogelijkheden: hoorn.swimtofightcancer.nl. 

Naast de sportieve side events valt er nog veel meer te beleven rond 
het promodorp op het Baadland, de tribune op het Houten Hoofd, en 
in het Julianapark. Op grote videoschermen is alles te volgen, en 
muziek, dans en theater op het land en in het water maken het feest 
compleet. Deze culturele side events worden gecoördineerd door 
een artistiek leider. 

Zo zijn er koren en musicalfragmenten te horen, zingen de 
Shantymen ons toe vanaf het water en wachten singer songwriters 
ons op. Moderne (break)dance, maar ook ballet en allerlei 
theatervormen, alles rond het thema ‘Helden van het Water’, zijn 
geprogrammeerd. Elke wedstrijddag wordt afgesloten na de 
prijsuitreiking op het Baadland met de ‘avondetappe’ en veel muziek. 

Tijdens het internationale evenement in Hoorn kunnen ook onze Nederlandse open-
waterzwemmers dus meedoen: aan Swim to Fight Cancer (op 10 juli: 1200 of 2450 m), en op 13 
juli: de schoolslaginterland (1 of 2 km), het NK team event (3 km met drie zwemmers), en de 5 km 
‘Ter Rede van Hoorn’ . 

Door de E.K./W.J.K. is ‘Ter Rede van Hoorn’ in 2016 maar een dag: zondag 21 augustus. Dan 
worden de 5 en 10 km niet gezwommen. De 5 km wordt dus gezwommen op woensdag 13 juli 
tijdens de E.K.; voor zwemmers die de 5 km op 13 juli en de 2 km op 21 augustus meedoen, zijn 
extra prijzen. Voor alles over ‘Ter Rede van Hoorn: www.terredevanhoorn.nl. 

Niet zwemmen, maar wel meedoen in Hoorn van 8 tot en met 18 juli? Graag! We hebben veel 
vrijwilligers nodig. Meld je aan via de link, kom naar Hoorn en … Be our guest! Hans Beenker. 

http://hoorn2016.nl/vrijwilligers 

 


