Onze vorige nieuwsbrieven gemist?
Klik hier om nieuwsbrief #1 en #2 te lezen.
Beste deelnemer,
A.s. zondag is het zover, de 2e Swim to Fight Cancer Eindhoven!
Het aantal deelnemers is flink gegroeid. En we zijn al over het donatiebedrag van vorig jaar heen! Om de spanning er een
beetje in te houden, hebben we de teller op de website uitgezet.
In deze nieuwsbrief vind je veel praktische informatie over de Swim. Lees hem goed door en neem gerust contact met ons op
als je nog vragen hebt.
Wij wensen je veel succes met de voorbereidingen en het ophalen van de laatste donaties.
Veel leesplezier,
Team Swim to Fight Cancer Eindhoven

PROGRAMMA
13.00 uur

Ontvangst en aanmelding deelnemers bij ERV Beatrix (Eindhovense Roeivereniging Beatrix) aan de
Kanaaldijk-Noord 61.
Elke deelnemer ontvangt een genummerde badmuts, een tijdwaarneming chip en een tas met hetzelfde
nummer als op de badmuts.
Deze tas kun je gebruiken om jouw persoonlijke spullen voor de start bij de balie af te geven. Je kunt je
tas dan na de finish weer ophalen op vertoon van jouw badmuts.
è Zorg ervoor dat je tenminste 30 minuten voor de start van jouw wave aanwezig bent. De
indeling en starttijden van de waves vind je hier.
è Vergeet ook niet de ondertekende vrijwaringsverklaring mee te brengen en bij je registratie af
te geven!
è Voor deelnemers aan de Kids Swim is er een speciale vrijwaringsverklaring Kids Swim.

14.15 uur

Warming-up en opening

14.30 uur

Startschot voor de eerste wave.

Er wordt gestart in waves van 25 à 30 personen. Tussen de starttijden van de waves zit ongeveer 10
minuten. De indeling van de waves vind je hier.
Uiterlijke aanmeldtijd

Warming-up

Start

Wave 1

13.45 uur

14.15 uur

14.30 uur

Wave 2

13.55 uur

14.25 uur

14.40 uur

Wave 3

14.05 uur

14.35 uur

14.50 uur

Wave 4

14.15 uur

14.45 uur

15.00 uur

Wave 5

14.25 uur

14.55 uur

15.10 uur

Wave 6

14.35 uur

15.05 uur

15.20 uur

15.00 uur

Verwachte aankomst eerste zwemmer

16.30 uur

Verwachte aankomst laatste zwemmers

Ca. 16.45 uur

Aansluitend aan de binnenkomst van de laatste zwemmer is de feestelijke bekendmaking van het
opgehaalde bedrag.
Uiteraard met muziek, een pastabuffet, foodtrucks en een bar voor zowel publiek als deelnemers.
Alle deelnemers en vrijwilligers mogen gratis gebruik maken van het pastabuffet.

BEREIKBAARHEID

ONDERZOEK NAAR WATERKWALITEIT DOOR RIVM

Met de fiets

Swim to Fight Cancer Eindhoven heeft veiligheid en gezondheid van haar
deelnemers hoog in het vaandel staan. Waterschap de Dommel heeft
bijvoorbeeld de waterkwaliteit van ons parcours getest, zodat we weten
of we verantwoord in het diepe kunnen springen. Daarnaast werken wij
graag mee aan een onderzoek van het RIVM.

Fietsen kunnen gestald worden bij de start &
finish locatie: ERV Beatrix, Kanaaldijk-Noord 61
Eindhoven.
Openbaar vervoer
• Vanaf station Eindhoven loop je in ongeveer
30 minuten naar de bestemming.
• Je kunt ook de bus nemen vanaf station
Eindhoven: lijn 24 of 320. Uitstappen bij halte
Otto Veniusweg, daarna is het nog ongeveer
10 minuten lopen naar ERV Beatrix.
• De bus terug naar het station: lijn 5 (Hercules
Segherslaan) vanuit locatie 10 minuten lopen
naar de bushalte.
Met de auto
Parkeren kan in de buurt van de Swim, binnen
de ring op Kanaaldijk-Noord en Kanaaldijk-Zuid.
Klik op de afbeelding hieronder voor een
grotere versie.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voert deze
zomer een onderzoek uit naar zwemmen in open water onder mensen die
deelnemen aan een open water zwemevenement.
De onderzoekers zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan mee willen
werken. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of mensen
antibioticaresistente bacteriën binnen zouden kunnen krijgen door te
zwemmen in open water, en hoe groot de kans daarop is. Dit kan worden
aangetoond door ontlasting van mensen te onderzoeken, voor en nadat
ze in open water hebben gezwommen.
Aangezien de uitkomsten van dit onderzoek belangrijk kunnen zijn voor
zwemevenementen vragen wij ook onze deelnemers om hier (vrijwillig)
aan mee te doen.
Meer informatie over antibioticaresistentie, waarom het onderzoek nodig
is, wat er van je wordt gevraagd, en hoe je je voor dit onderzoek kunt
aanmelden lees je hier. Mocht je mee willen doen, ga dan zo snel mogelijk
naar de site van RIVM omdat jouw deelname aan het onderzoek voor de
start van de Swim moet beginnen.
Namens het RIVM en Swim to Fight Cancer Eindhoven, hartelijk bedankt!

THERMOMETER
Houd onze website in de gaten voor de laatste informatie over de kwaliteit en temperatuur van het water in het Eindhovens
Kanaal.

