
Zwem4daagse Molenduinbad Norg 

De Zwem4daagse 
De Zwem4daagse is een initiatief van de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond) en is al sinds 
1970 een uniek sportief evenement. De Zwem4daagse is nog steeds het grootste landelijke 
zwemevenement wat in Nederland plaatsvindt. De Zwem4daagse is een week lang feest in het 
zwembad met de hele familie. Tijdens de Zwem4daagse zwem je 4 dagen achter elkaar baantjes. 
Naast het zwemmen worden vaak activiteiten georganiseerd om van de Zwem4daagse een waar 
feest te maken! Nadat 4 maal (in 4 dagen) de afstand is gezwommen, krijg je de officiële 
Zwem4daagse medaille uitgereikt. Kortom een evenement wat jij niet wilt missen!  

De Zwem4daagse in het Molenduinbad Norg is van dinsdag 22 oktober t/m vrijdag 25 oktober.  

Banenzwemmen 
De baantjes kunnen gezwommen worden van 18:30 uur tot 19:15 uur. 
Kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar zwemmen elke dag 10 banen van 25 meter.  
Deelnemers vanaf 13 jaar zwemmen 20 banen van 25 meter per dag.  
Kinderen zonder zwemdiploma mogen deelnemen met zwemvleugels om en onder begeleiding van 
een meezwemmende ouder. 

Activiteiten 
Elke dag, na het banen zwemmen, kun je meedoen met een leuke activiteit. Alle vier de dagen 
beginnen de activiteiten om 19:15 uur. Opgave voor deze activiteiten is vooraf niet nodig.  

Inschrijven en kosten 
Je kunt je inschrijven voor de Zwem4daagse via de website van het Molenduinbad. De kosten voor 
deelname aan de Zwem4daagse is € 10,- p.p. Een ouder die een kind t/m 12 begeleidt betaald € 5,-. 
Na opgave via de website kun je ook direct online betalen!  
Uiteraard kun je je ook inschrijven en betalen bij de receptie van het zwembad.  

50 jaar Zwem4daagse 
De zwem4daagse bestaat dit jaar 50 jaar en daarom krijgt elke 50ste deelnemer een leuke prijs! De 
winnaars worden op de eerste dag van de zwem4daagse bekend gemaakt. 
Houd onze Website, Facebook en Instagram in de gaten voor het laatste nieuws over de 
Zwem4daagse!  

 

https://molenduinbad.zwemscore.nl/webwinkel/activiteiten.asp

