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Aan iedereen die betrokken is bij ‘Ter Rede van Hoorn’
Onderwerp: evenement op 18 juli
Beste mensen,
Enkele weken geleden waren we nog vast van plan ons evenement voor zondag 18 juli op onze nieuwe
locatie te organiseren. Tijdens het overleg van vanavond heeft ons organisatieteam moeten vaststellen
dat ons dat met veel doorzettingsvermogen maar ook met veel tegenslagen helaas toch niet gaat lukken.
Eén oorzaak is daarvoor niet te noemen – en zeker niet corona: meerdere oorzaken hebben ons tot dit
besluit gedwongen. Allen die op De Openwater Zwemstad van Nederland hadden gerekend, zullen
daarover net zo teleurgesteld zijn als wij, maar we kunnen niet anders, wat uit de volgende punten blijkt.
* Natuurlijk speelt corona een rol, maar als gevolg daarvan vooral de afwachtende houding – ondanks
herhaald aandringen – van de plaatselijke overheid die ons dit mooie evenement had kunnen gunnen.
* De belangrijkste oorzaak is dat we een van onze twee zwembanen niet kunnen gebruiken: drie
maanden van baggerwerkzaamheden, die in maart klaar hadden moeten zijn, zijn nu pas begonnen.
* We hadden onze wedstrijd op de andere baan kunnen houden, maar deze baan lag tot deze zomer
binnen een verboden vaargebied; helaas is intussen dit verbod opgeheven en is de baan nu niet veilig.
* De enorme kosten voor de beveiliging van ons evenement zouden ongetwijfeld nog hoger worden als
we ook de baan zouden moeten vrijhouden van scheepvaart (waterscooters en speedboten).
* Ook door technische aanpassingen door de noodzakelijke verplaatsing van het start-/finishgebied
(aanlegplatform, tijdwaarneming, afzettingen) zouden niet-begrote, extra kosten worden gemaakt.
* Een niet onbelangrijke oorzaak is het geringe aantal inschrijvingen tot nu toe, waarschijnlijk door de
begrijpelijke, afwachtende houding van veel zwemmers, maar met twijfels bij de organisatie tot gevolg.
Al met al hebben we ons serieus afgevraagd of we met deze tegenslagen een mooi evenement kunnen en
willen realiseren: we denken van niet. Zeker is wel dat ‘Ter Rede van Hoorn’ in 2022 terugkomt met
(opnieuw) de 18e editie, die ook de laatste zal zijn van het huidige organisatieteam.
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