IJsselmeer Zwemmarathon, Honor Organization,
Netherlands, 2020

Organization Website

The IJsselmeer Zwemmarathon swim is the premier (Marathon) swim of The
Netherlands. In 2019 the event was organized for the 50th time. The swim is across the former
Zuiderzee (South Sea). The sea was dammed in (1932) and is now named IJsselmeer.
The start of the swim is in Stavoren and ends in Medemblik. The start is in the harbor entrance at the
site of the former fish auction. The finish is 21 km South-west at the harbor wall in front the pub (‘t
Swarte Woifke also known as Muziekcafé Brakeboer) owned by Cor Brakeboer and currently by his
son Jack Brakeboer.
The difficulty of the swim is relatively high because it is rarely flat water (very choppy and short waves).
The lake is 1.5m to 5m deep. This results in other circumstances than sea or deep lakes. Think of a
frying pan with a layer of water moved back and forth. The event started out as a dare of sorts in the
preparations of IMSHOF Honoree Jan van Scheijndel. He was trainer/coach with the Hague Swim Club
DES. He set out from Stavoren to swim to Medemblik in 1969 he tried the unimaginable for that time. It
was never done in the fresh-water era. The actual swim started in reasonably well circumstances. The
weather however dramatically changed during the swim. It is said that at least a 7Bft gale was
pounding the aspiring Channel swimmer. The people of Medemblik were astounded that someone
could swim in these conditions. One of them was the father with his son the current owner of
Muziekcafé Brakeboer.Together with DES he is now responsible for the event.
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Honorees who completed the IJsselmeer swim
Richard Broer, Honor Administrator, Netherlands, 2017
Ned Denison, Honor Administrator, Ireland, 2012
Edith van Dijk, Honor Swimmer, Netherlands, 2007
Lyndon Dunsbee, Honor Swimmer, Great Britain, 1988
Irene van der Laan, Honor Swimmer, Netherlands, 1985
Annemie Landmeters, Honor Swimmer, Belgium, 1991
Gustavo Oriozabala, Honor Swimmer, Argentina, 2001
Michael P. Read, MBE, Honor Swimmer, Great Britain, 1978
Jan van Scheijndel, Honor Swimmer, Netherlands, 1985
Jacques Tuset, Honor Swimmer, France, 2018
Maarten van der Weijden, Honor Swimmer, Netherlands, 2012
Monique Wildschut, Honor Swimmer, Netherlands, 1993
Dutch Translation

IJsselmeerZwemmarathon is de meest vooraanstaande zwemmarathon in Nederland. In
2019 is het evenement voor de 50e maal georganiseerd. De zwemtocht is over de voormalige
Zuiderzee. De zee werd ingedamd in 1932 en heet nu IJsselmeer.
De start van de wedstrijd is in Stavoren en de finish is in Medemblik. De start vindt plaats tussen de
havenhoofden ter hoogte van de voormalige visafslag. De finish is 21km ten zuid-westen tegen de
havenmuur van de visafslag in Medemblik. De finish is voor Muziekcafé Brakeboer ook bekend als ‘t
Swarte Woifke.
De moeilijkheidsgraad is relatief hoog omdat het maar zelden glad water is (korte venijnige golven).
Het meer is 1,5 tot 5m diep dit zorgt voor andere omstandigheden dan een diepe zee. Denk aan een
koekenpan met daarin een laagje water wat heen en weer beweegt.
Het evenement is gestart als een soort weddenschap in de voorbereiding van IMSHOF Honoree Jan
van Scheijndel voor zijn Kanaaloversteek. Hij was in der tijd trainer/coach van de in Den Haag
gevestigde zwemvereniging DES. Jan startte zijn oversteek van 1969 als een onmogelijk geachte
opgave. Het was ook nooit meer gedaan sinds de afsluiting in 1932.
De oversteek zelf begon onder relatief goede omstandigheden. Het weer sloeg echter snel om. De
Kanaalzwemmer in spé werd zwaar op de proef gesteld door winden van minstens 7Bft. De bevolking
van Medemblik was verbijsterd dat een mens hier toe in staat was. Een van de Medemblikkers was de
vader van de huidige eigenaar van Muziekcafé Brakeboer met zijn zoon de huidige eigenaar Jack.
Samen met zwemvereniging DES is hij de initiatiefnemer van een jaarlijkse traditie die nog altijd
voortleeft!
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