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Ada Kok bij ceremonie protocollair 28e Swimmeet Maa stricht 
 
Zondag 29 december is Ada Kok aanwezig bij de cerem onie protocollair van de 28e Swim-meet 
Maastricht in het Geusseltbad. Het zal voor de winn aars een onvergetelijk moment zijn om uit 
handen van deze voormalig olympisch zwemkampioen hu n medaille in ontvangst te mogen 
nemen. Een extra motivatie voor de zwemmers om tijd ens deze Swimmeet Maastricht 
topprestaties te leveren. 
 
De openingsceremonie op zaterdag 28 december om 08. 30u, ligt in vertrouwde handen van Will 
Bams, voorzitter MZ&PC, Maurice Bockting, directeur  Maastricht Sport en Lammy Winters, 
directeur van sponsor Speedo Nederland. De organisa tie is verheugd dat ook nu weer diverse 
toppers, vooruitlopend op de Nederlandse kampioensc happen in 2014 hun persoonlijke 
records in Maastricht zullen aanscherpen. 
  
Feiten en cijfers 
Inmiddels hebben ruim  40 verenigingen uit Nederland en 6 verenigingen uit Duitsland ingeschreven. 
Ruim 650 zwemmers vanuit de verenigingen liggen per wedstrijddag in het zwemwater. In totaal 
worden er tijdens de Swimmeet minstens 80 finales gezwommen. Niet alleen meer dan  40 juryleden 
zijn drie dagen lang in de weer om dit event tot een succes te maken, maar ook  ruim 90 vrijwilligers 
van de (zwem)verenigingen MZ&PC, Kimbria en van het Geusseltbad. Zij verzetten maar liefst  2300 
man-vrouwuren werk. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn dit evenement te organiseren.  
Via een live-stream verbinding op internet kan iedereen de wedstrijden op de voet volgen.  
 
Organisatie in vertrouwde handen 
De organisatie van het event is zoals altijd in de vertrouwde handen van MZ&PC in nauwe 
samenwerking met ZV Kimbria en het Geusseltbad. Naast het steeds verder ontwikkelen van het 
nieuwe concept masterzwemmen (langebaanzwemmen voor 20+ers), stelt MZ&PC de jarenlange 
kennis en ervaring graag ter beschikking voor dit terugkerende event. 
 
Speedo steunt Swimmeet nu en in de toekomst 
De Swimmeet Maastricht,heeft Speedo als vertrouwde sponsor en partner van dit spetterende event 
mogen optekenen. Verheugd over de succesvolle samenwerking, mogen de organisatoren dan ook 
met trots aankondigen dat Speedo zich in ieder geval tot en met 2015 aan de Swimmeet Maastricht 
verbonden heeft. 
 
Geusseltbad levert “snel” water en optimale facilit eiten 
Biedt het Geusseltbad gunstige omstandigheden om het beste uit de finalisten te halen? Het antwoord 
zal op 30 december door de sporters zelf gegeven worden. Een optimale waterconditie, professionele 
tijdregistratie, publieke tribunes en goede horecafaciliteiten bieden zowel de sporters als bezoekers 
alle randvoorwaarden voor een succesvol event. Dit bleek reeds in september toen de eerste 
Nederlandse records in het bad gezwommen werden. 
 
Swimmeet van en voor Maastricht 
De sporters en bezoekers worden tijdens dit event optimaal gefaciliteerd. Niet alleen binnen de 
zwemzaal maar ook daarbuiten. Grand Café Geusseltbad binnen het multifunctionele gebouw zorgt 
voor een gezond en aantrekkelijk aanbod voor sporters en bezoekers. Diverse verblijfsaccommodaties 
zoals Stayokay hebben zich actief aan dit event verbonden en zorgen ervoor dat het de sporters in de 
voorbereiding aan niets ontbreekt. 


