
Dokkumer Grachtzwemmen 2015 
 

 

Zwemvereniging De Granaet en de Lionsclub Dokkum Bonifatius zijn zeer tevreden over 

het verloop van de eerste editie van het Dokkumer Grachtzwemmen gehouden op 5 en 6 

september 2015. 

 

   
 

Ondanks de frisse watertemperatuur van 17 graden en de koele winderige buitenlucht 

was het evenement een succes. Zaterdagochtend zwommen 60 deelnemers de 

recreatietocht ‘Het keerpunt van Dokkum’ over 500 meter. Zondag zwommen 40 

wedstrijdzwemmers de Nautische Mijl (1852 meter), met de finish in de binnenstad van 

Dokkum. 50 personen namen deel aan de prestatietocht over de zelfde afstand. Het 

derde onderdeel van het Dokkumer Grachtzwemmen bestond uit een waterpolo 

wedstrijd tussen de heren van De Granaet en de heren van Middelsé uit Stiens. 

 

 
 

Omdat het evenement tijdens de admiraliteitsdagen plaatsvond, was op de bolwerken en 

bij de finish in de binnenstad veel publiek aanwezig. Vele deelnemers kwamen 

enthousiast uit het water en gaven aan ook volgend jaar weer mee te willen doen. 



 

De inschrijfgelden en wat overblijft van de 

sponsorgelden zullen worden besteed aan 

de KanjerKetting. De KanjerKetting steunt 

en beloont. De behandeling van 

kinderkanker duurt lang en is zwaar. Om 

kinderen met kanker te steunen heeft de 

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker 

de KanjerKetting ontwikkeld. De 

KanjerKetting is tegelijk beloningssysteem 

en wegwijzer en bestaat uit kralen. Elke 

kraal staat voor een bepaalde 

behandeling, onderzoek of gebeurtenis. 

 

Deze week was het dan zover en werd de 

cheque met het mooie bedrag van 

€3000,-- overhandigd aan Anja Kootstra. 

Zij heeft van dichtbij het belang van de 

Kanjerketting mogen ervaren. 

 

 

 
 

De organisatie van het evenement was in handen van zwemclub De Granaet en 

Lionsclub Dokkum Bonifatius. Tijdens het evenement werd over de veiligheid van de 

zwemmers gewaakt door de duikers van duikvereniging Scubacat uit Dokkum en de 

reddingsbrigade Stiens. Binnenkort gaat de organisatie in overleg met de 

admiraliteitsdagen om volgend jaar de tweede editie te organiseren. 

 


