
Wat is de Zwem4daagse ook alweer?
Tot de leeftijd van 10 jaar zwem je elke dag 250 meter, oftewel 10 baan-
tjes. Vanaf 10 jaar leg je elke dag 500 meter af, dat zijn 20 baantjes.
Je mag tijdens het zwemmen altijd even rusten, maar niet uit het
water gaan.

Hoe werkt het precies?
Na je aanmelding, ontvang je een deelnemers-
kaart. Deze lever je elke dag voor je het zwem-
bad induikt bij ons in. Als je klaar bent, tekenen 
we je kaart af. Zo houden we bij of je alle vier 
dagen de juiste afstand zwemt. 

Mis je een dag?
Op zaterdag 25 juni bieden we iedereen die 
een dag gemist heeft nog een inhaaldag aan. 
Op deze dag zijn er geen activiteiten.

Wat kun je winnen?
Als je voor de eerste keer meedoet, ontvang je 
een bronzen medaille in de vorm van een ster. 
Onthoud goed hoe vaak je al meegedaan hebt. 
Bij de tweede keer krijg je een zilveren medail-
le en daarna zelfs een gouden! 

LEUK, ik doe mee!
Inschrijven kan aan de kassa van het zwembad met onderstaande invulstrook of 
online op onze website: www.zwembadhasselt.nl. Alle informatie en het volledige 
programma kun je online terugvinden.

Naam:

Telefoon: Leeftijd: Ik doe mee voor de zoveelste keer:

Woonplaats:

HET
ZWEM     DAAGSE
FESTIVAL

21  t/m 24 juni
 Een hele  
 week plezier 
 voor maar9 euro

Help Maarten om
kankeronderzoekers

in het geld te laten
zwemmen!

Zwem mee  en zamel zoveel 
mogelijk geld in voor onderzoek 
naar kanker. 

Met de Zwem4daagse zweMWeek 
willen de KNZB en de Maarten van der 
Weijden Foundation zoveel mogelijk geld 
inzamelen voor een onderzoek naar het 
snel ontdekken en voorkomen van kanker. 
Draag jij bij aan het inzamelen van zo veel 
mogelijk geld? Elke gedoneerde euro gaat 
voor 100% naar kankeronderzoeken en 
projecten.
Scan de QR-code aan de binnen-
kant of kijk voor meer informatie op 
zwem4daagse.mvdwfoundation.nl en 

zwem mee!
Maarten van der 
Weijden komt zelfs 
langs!

Deze actie is een initiatief van 
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Programma 
zwem4 daagse 2022

Elke dag

09.30-20.00 uur Baantjes zwemmen 

15.00 uur Bootjesrace  

16.30 uur Lekkende flessenrace 

19.00 uur Verassings spel!!  

09.30-20.00 uur Baantjes zwemmen 

14.00 uur Schatduiken  

15.00 uur Ballon trappen 

09.30-20.00 uur Baantjes zwemmen 

15.00 uur Flessen voetbal  

16.30 uur Tobbedansen 

09.30-20.00 uur Baantjes zwemmen 

15.00 uur water-bekertjes estafette  

16.00 uur Schatduiken  

17.00 uur Bingo 

19.00 uur Maarten v.d Weijden (clinic)  

11.00-17.00 uur Baantjes zwemmen
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Wil je schatduiken, flessenvoetbal spelen of aan de waterbeker-estafette 
meedoen? Of ga je liever tobbedansen, ballon trappen of bootje racen?  
Wat je ook kiest, tijdens de Zwem4daagse zul jij je niet vervelen!

Want geloof het of niet; er is nog veel meer te doen! Bingo spelen, deelnemen 
aan een racewedstrijd met lekkende flessen of meedoen aan het verrassingsspel 
bijvoorbeeld. Het plezier spat van het programma af. Maar zoals de naam van 
het festival al aangeeft, draait alles natuurlijk om de Zwem4daagse.

Vier dagen lang kun je tussen 09.30 uur en 20.00 uur je felbegeerde medaille 
verdienen. Wil je liever in alle rust je baantjes trekken? Zorg dan dat je voor 
12.00 uur in het Prins Ariën van Wijngaarden zwembad plonst. Want daarna 
barst dagelijks het feest los! Kom jij de Zwem4daagse met ons meevieren?

Zorg dat je 24 juni om 19.00 uur op de startblokken staat! 
Vorig jaar zwom Maarten van der Weijden in liefst 28 zwembaden een 
uurtje mee met de Zwem4daagse-deelnemers. In 2022 trekt hij opnieuw 
het land door, waarbij Hasselt ook op zijn planning staat!

Op vrijdag 24 juni duikt Maarten het water van ons zwembad in. 
Altijd als eens willen zwemmen met een Olympisch kampioen?  
Meld je dan net als Maarten om 19.00 uur op de startblokken en zorg er 
samen voor dat kankeronderzoekers in het geld komen te zwemmen  
voor het uitvoeren van hun werk! 

Of ga naar www.zwembadhasselt.nl

Tijdens het 

inhaaldag

Maarten van der 
Weijden komt langs

verveel je je geen moment!

HET
ZWEM     DAAGSE
FESTIVAL

Draaimolen
Stormbaan (woe/do) 

Oliebollenkraam

Zwem mee  
 en doneer

Doneer
 alleen

Meezwemmen
 met Maarten?

Deze actie is een initiatief van 
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