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'It giet oan'!

Henk Kroes tijdens de Friese Elfstedentocht in 1997.

De spanning stijgt niet alleen bij de organisatie van de Swim, maar
ook bij onze ruim 300 zwemmers. De laatste loodjes voor zondag
aanstaande wanneer jullie een bijzonder zwemparcours in de
Maas gaan afleggen. Als de sfeer net zo bijzonder wordt als in andere steden waar de swim dit
jaar al heeft plaatsgevonden, dan gaat het een bijzonder familie-evenement worden met een
lach en een traan. Zondag wordt de eindstand van deze eerste editie bekend gemaakt. Een
ding mag ik verklappen.... de teller loopt nu fors op en wij spreken nu al over een buitengewoon
'vet' bedrag dat door ruim 6.000 donateurs bijelkaar gebracht is. Deze gulle gevers zijn jullie
supporters
In deze nieuwsbrief volgen nog even de laatste practische puntjes voor jou als zwemmer. Lees
deze nog even aandachtig door en bekijk ook de vorige Swimtalk #3, waar wij uitgebreide
informatie verstrekken over de Swim.
Dan wens ik jullie, namens het hele organisatieteam, veel succes met de laatste
voorbereidingen voor zondag waar onze BM-er Patrick van de Weijer, ons team en ik jullie gaan
ontvangen voor een hopelijk bijzondere ervaring.
Mede namens ons organisatieteam
Jo Warnier, Projectleider Swim to Fight Cancer Maastricht.

Bekijk hier de actuele tussenstand!

De puntjes op de 'i' voor zondag 8 september
Start registratie: 10.00 uur
Sluiting registratie: 11.30 uur
"Vrijwaringsverklaring inzake aansprakelijkheid" ondertekenen tijdens registratie. Een
voorbeeld van de verklaring vind je hier.
Wetsuit? Niet verplicht!
Temperatuur water: op dit moment 22 graden Celcius.
Blauwalg? Nee. De waterkwaliteit is op dit moment uitstekend. In de vaargeul waar
jullie zwemmen is geen blauwalg aangetroffen. Mocht dat omslaan, wat gelet op temperatuur
en wind niet te verwachten is, dan horen jullie dat tijdig.
Vlak voor jouw duik in het water word je op het ponton nog eens geregistreerd zodat wij
zeker weten dat jij in het water ligt. Werk daar a.j.b. rustig aan mee.
Bij de finish word je opnieuw geregistreerd zodat wij weten dat je ook weer veilig op de wal
staat. Mocht je onverhoopt onderweg willen of moeten stoppen meld je dan zo snel mogelijk
bij iemand van de organisatie!! Dit is heel belangrijk!
Jij krijgt jouw aandenken, warmhoudertje en badhanddoek aangereikt en kun je jezelf
afspoelen. Brrrr, wel koud water!
Verwachte eindtijd zwemmen: 14.00 uur.
Zoek jouw familie en vrienden op en geniet nog na van jouw superprestatie voordat je je gaat
omkleden.
Omkleden: bij de finish krijg je jouw kledingzak en kun je jezelf omkleden in het clubhuis van
MWC.
Je krijgt rond lunchtijd een gezonde pastamaaltijd (vegatarisch of vlees) aangeboden door
ons.
Rond 15.00 uur is de bekendmaking van de 'opbrengst' van de Swim. Zorg dat je aanwezig
bent!
Geniet van alle festiviteiten na de Swim zoals waterskishows en maak er samen met familie
en vrienden een onvergetelijke dag van.
Verwachte officiële eindtijd; 17 uur

Parkeren!

Parkeren is bij MWC en StayOkay beperkt. Bij StayOkay
kun je betaald parkeren. Dagkaart € 6,00.
Bij de finish mogen wij gebruik maken van de
parkeerplaats van Treech en MCC. Vol = vol.
Vraag jouw familie en vrienden om de auto thuis te laten
en met fiets of ander vervoer te komen.

OPROEP!

Om de Swim extra cachet te geven vragen wij jou om jouw
supporters zoveel mogelijk BLAUWE KLEDING aan te trekken
of om te hangen. T-shirts, petjes, boa's, maakt niet uit zolang
het maar blauw is. Zo maken wij er een mooie entourage van!

Socials (Swim op Facebook
en Instagram)

De Maastrichtse Swim is prominent aanwezig op de bekende
socialmedia-kanalen. Deel deze nu al met jouw vrienden en
bekenden. Hou vooral Facebook en Instagram in de gaten!
Een groot team van fotografen en (socialmedia) reporters
staat zondag klaar om zoveel mogelijk vast te leggen. Onthou dus goed dat jij op foto's of film
vastgelegd kunt gaan worden.

Eerdere SwimTalks gemist? Klik op
deze regel . Op onze website staan alle
SwimTalk nieuwsbrieven
1 of 2 km?
Het
Parcours
Zwem jij 1 of 2
kilometer?
Dan start je in ieder
geval bij StayOkay,
vlak naast de krul van
de Kennedybrug en de
finish ligt voor beide
afstanden bij de MWC.
De 2kilometerzwemmers
maken een extra lus.
Klik op de foto en
bekijk het parcours op
onze site.

Veelgestelde
vragen
Wellicht heb je nog vragen
over de Swim. Wij hebben
veel van deze vragen in een
handige Q&A samengevat
waarin algemene vragen,
vragen over jouw
deelname, betalingen en de
kwaliteit van het Maaswater
keurig gerangschikt staan.

Handige
donatietips
Om jouw donatiepagina
te promoten geven wij
je een aantal handige
tips om jouw familie,
vrienden en bekenden
aan te sporen om jou
persoonlijk te gaan
sponsoren. Verzin een
ludieke actie of
challenge. Succes met
jouw acties! Klik op de
foto.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u jo.warnier@xs4all.nl toe aan uw adresboek.

