
Veertig jaar Zwem4daagse in ‘t Willaer. 
41e editie vandaag van start. 

Traditiegetrouw duiken ook dit jaar weer enkele honderden deelnemers van de Zwem4daagse het 

water in. Naast baantjes zwemmen worden er altijd allerlei andere activiteiten tijdens het 

evenement georganiseerd. In 1985 is één van de nevenactiviteiten een spectaculair optreden van 

een stuntteam met auto’s en motoren. 

De Zwemvierdaagse wordt voor het eerst in 1970 georganiseerd in Deventer. Voormalig waterpolo-

international Ruud van Feggelen neemt daar het initiatief. Het is een groot succes. Drommen, vooral 

jonge mensen, komen op het evenement af. Dat komt ook vanwege de randactiviteiten. Het initiatief 

wordt al snel overgenomen door veel zwemverenigingen in den lande, die dezelfde formule 

gebruiken als Van Feggelen. De Nationale Zwemvierdaagse is een activiteit van de KNZB, die 

zwemverenigingen aanmoedigt en ondersteunt bij de organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappelen van ongeduld, 1977 

De eerste keer. 

Niet heel lang na de aftrap in Deventer schaart ook Scherpenzeel zich achter het initiatief. Maar 

wanneer was dat precies? Het lijkt vooralsnog een mysterie wanneer je hier voor ’t eerst kon 

deelnemen aan het evenement. Deze krant meldt in 1979 dat het volgend jaar het lustrum wordt 

gevierd. Maar in 1994 heeft de organisatie het over de twintigste keer en zowel in 1998 als in 1999 is 

in zwembad ’t Willaer de 25e Zwemvierdaagse… Alsof het nog niet genoeg is: in 2012 wordt de 

Zwemvierdaagse “al meer dan vier decennia in ’t Willaer gezwommen”, zo staat in de media te lezen. 

Wij houden het op 1976, veertig jaar geleden dus. In dat jaar staat er op 8 september voor het eerst 

een verslag in de Scherpenzeelse Krant. Ervan uitgaande dat het festijn sindsdien zonder 

onderbreking jaarlijks is gehouden, gaat vandaag in zwembad ’t Willaer de 41e zwemvierdaagse van 



Scherpenzeel van start. 

Initiator en organisator in 

1976 is badmeester Jan 

Lasker i.s.m. zwem- en 

waterpolovereniging 

Poseidon ‘59. Burgemeester 

Heij complimenteert na 

afloop de vierhonderd 

sportievelingen met hun 

doorzettingsvermogen. De 

eerste jaren wordt de 

Zwemvierdaagse aan het eind 

van het zwemseizoen in 

september gehouden. Dat is 

allang niet meer zo. Nu is het 

in de tweede helft van juni. 

Duikplankhangen, 1984 

Deelnemers zwemmen elke dag een bepaalde afstand. Die is afhankelijk van je leeftijd. Kinderen tot 
10 jaar zwemmen dagelijks 250 meter; kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen leggen per dag 500 
meter in het water af. Na afloop ontvangt iedereen een medaille. Niet allemaal dezelfde, want dat 
hangt af van het aantal keren dat je hebt deelgenomen.   
Het aantal zwemmers wisselt en dat heeft ook met de weersomstandigheden te maken. In de 

beginjaren overstijgt het aantal zwemmers de negenhonderd. Dat is inmiddels wel wat minder, de 

laatste jaren schommelt het rond de tweehonderd. In 2012 zijn het er welgeteld 197. De jongste is 

dan 6 jaar en de oudste 85. 

 

Klaar voor de start, 1982 



Organisatie en activiteiten 

Aanvankelijk organiseert de Commissie Zwemvierdaagse van Poseidon onder voorzitterschap van Jan 

Melein het jaarlijks terugkerende evenement. Dicky van Vliet is vanaf 1986 de grote animator en 

sturende kracht. Na twintig jaar neemt zij in 2006 afscheid. Dan is Poseidon allang uit beeld 

verdwenen, want de vereniging is in 2000 opgehouden te bestaan. Later neemt de Vereniging 

‘Vrienden van Zwembad ’t Willaer’ de organisatie op zich. Nu is het de taak van de 

activiteitencommissie van ’t Willaer. De organisatie is mede mogelijk dankzij de medewerking van 

zo’n twaalf vrijwilligers. Geheel in de geest des tijds, is het nu de Zwem4daagse.  

 

Parapluhangen, 1994 

Om jong en oud te enthousiasmeren mee te doen, zijn er elk jaar allerlei randactiviteiten naast het 

zwemmen. De capriolen van stuntteam The Dutch Thrill-Seakers t.g.v. de opening in 1985 kan 

menigeen zich nog goed herinneren. Stuivertje duiken wordt aanvankelijk door een bank gesponsord. 

Breng de opgedoken stuivers naar de bank en een jaar later is de inleg verdubbeld. Dat moet wel 

heel lang geleden zijn, zou je denken. Een andere afsluitende activiteit is parapluhangen aan de 

duikplank. Na het zwemmen kun je soms ‘sjoffelen’: met twee opgeblazen ski’s en een soort 

skistokken je voortbewegen op het water. De brandweer is ook regelmatig aanwezig om deelnemers 

een partijtje ‘spuitbal’ te laten spelen. De vrienden en familie-estafette tijdens de 4daagse stamt uit 

de tijd dat er nog geen zwem4daagse is en behoort dan tot één van de slotactiviteiten van het 

zwemseizoen. Muzikanten van Caecilia staan vaak garant voor de vrolijke noot tussen de kraampjes 

die langs het bad staan en zorgen voor een gezellige ambiance. De taart van Ritmeester is al jaren 

een smakelijke prijs van de verloting. Dit jaar kun je parapluhangen en stuivertje duiken. Maar ook 

een luchtbeddenrace en zwemmen met donkere duikbrillen staan op het programma. Kortom, alle 

ingrediënten voor een succesvolle Zwem4daagse zijn ook dit jaar weer aanwezig. 
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