
 

   
www.delta-natuur.nl Secretariaat Delta Natuur 

Valeriaanstraat 1 
4537 DD  Terneuzen 
secretariaat@delta-natuur.nl 

Banknr NL37 INGB0 006560531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Natuur stopt met de organisatie van de naturistische nieuwjaarsduik. 

 

 

Beginjaren 2000 spraken enkele naturisten af om samen op één januari bloot de zee in te rennen. 

Het was het begin van de naturistische nieuwjaarsduik op het naaktstrand van Oranjezon. 

Gaandeweg kwamen er steeds meer deelnemers bij. De naturistische zwemvereniging Delta Natuur 

en camping Oranjezon gingen ook steeds meer ondersteunen en faciliteren. De laatste jaren werd 

ook de reddingsbrigade betrokken. 

Inmiddels is het geen onderlinge afspraak meer tussen enkele naturisten, het lijkt een serieus 

naturistisch evenement te zijn geworden. Eigenlijk iets om trots op te zijn. Toch zit er ook een andere 

kant aan de zaak. 

 

Als we over een evenement spreken of door anderen toch als evenement worden gezien is de 

organisator ook verantwoordelijk en aansprakelijk. De aansprakelijkheid kan ver gaan, denk aan een 

ernstig ongeval. Daarvoor moet een verzekering worden afgesloten, dat vergt budget. Naast het 

aspect van de verantwoordelijheid speelt de financiële situatie van Delta Natuur een rol. Deze is nl 

verre van rooskleurig. Een teruglopend aantal leden, teruglopend zwembad bezoek en hogere kosten 

zijn al reden geweest om het zwemseizoen 2020-2021 met een maand in te korten. 

 

Kortom, met spijt in het hart heeft het bestuur van Delta Natuur besloten de risico’s beheersbaar te 

houden met als gevolg dat zij niet zullen participeren in de organisatie van een naturistische 

nieuwjaarsduik. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat, net als in de beginjaren, het elke individuele 

naturist vrij staat om alleen of samen naakt de zee in te duiken. We wensen hen daarbij vooral veel 

plezier. 

 

Tot slot doen wij een oproep op alle naturisten om ons zwemuur op zondagavond vooral te 

promoten onder familie, vrienden en kennissen. Gebruik alle (social media) middelen om ten eerste 

het aantal zwemmers weer te vergroten en hopelijk ook een aantal leden te werven. Het gaat om de 

toekomst van Delta Natuur. 

 

Terneuzen, 1 december 2019 

bestuur Delta Natuur 

 


