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De Groningen Swim
Challenge keert terug
MAAIKE WIND

De eerste editie van de Groningen
Swim Challenge, op 30 augustus vo-
rig jaar, bleek een groot succes. Een
groep van ruim dertig zwemmers
zwom die dag van Zoutkamp naar
Groningen en haalde daarmee
25.000 euro op voor kankeronder-
zoek. ,,We gaan dit vast weer doen’’,
zei coördinator Menno Groeneveld
vorig jaar al bij de finish.

En inderdaad, er komt een ver-

GRONINGEN De Groningen Swim
Challenge, die vorig jaar 25.000 eu-
ro opbracht voor onderzoek naar
kanker, krijgt een vervolg. De orga-
nisatoren willen er een jaarlijks
evenement van maken.

volg. Initiatiefnemers Manfred Rid-
derbos en Neal Haan hebben een
stichting opgericht en er is een da-
tum voor de tweede editie van het
zwemevenement geprikt: zaterdag
29 augustus 2015.

Het plan is dat op die dag onge-
veer zeventig zwemmers om vijf uur
’s ochtends bij Zoutkamp in het Reit-
diep springen om enkele uren en
zo’n 35 kilometer later in de Ooster-
haven in Groningen weer op het dro-
ge te klimmen. De sporters zwem-
men in teams, waardoor elke deelne-
mer ongeveer 7 kilometer af moet
leggen.

De zwemmers eindigden vorig
jaar in de Reitdiephaven in Stad. ,,Dit
jaar zwemmen we via de Noorderha-
ven door de grachten naar de Ooster-

haven’’, vertelt bestuurslid Boike
Teunissen van de nieuwe stichting.
,,De zwemmers zwemmen dus
dwars door de stad, onder meer
langs het Groninger Museum.’’

Dit jaar is er ruimte voor veertien
teams met samen zeventig zwem-
mers. ,,We zitten nu al volgeboekt’’,

‘De zwemmers
zwemmen
dwars door
de stad’

zegt Teunissen. ,,We hebben overwo-
gen om nog meer zwemmers toe te
laten, maar dat zien we nu nog niet
zitten. Het is logistiek een ingewik-
kelde operatie. Elk team heeft een
klein volgbootje en een grotere boot
waarop de zwemmers kunnen uit-
rusten. Dat betekent dus nu al 28 bo-
ten.’’ Groeien is wel de ambitie van
de nieuwe stichting. ,,Uiteindelijk
willen we graag groter worden, maar
het moet wel allemaal goed gebeu-
ren. Dus we gaan nu eerst maar eens
kijken hoe dit gaat.’’

Vorig jaar ging de opbrengst naar
het Antoni van Leeuwenhoek Foun-
dation. Dit jaar is gekozen voor het
UMCG Kanker Researchfonds. ,,Het
UMCG doet zelf ook mee met een
team van oncologen.’’


