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Record aantal deelnemers voor de 30e Swimmeet Maastricht

Op 28, 29 en 30 december 2015 vindt de 30e Swimmeet in het Geusseltbad plaats.
De organisatie is ontzettend trots alweer voor de 30e  keer de Swimmeet te mogen 
organiseren, een verrijking voor de (zwem)sport in onze stad gezien het internationale 
karakter van dit event. Dit jaar schreven meer deelnemers in dan ooit en voor het eerst 
is er een vereniging uit Tsjechië bij. 

Gedenkwaardig: 30 jaar Swimmeet Maastricht 
Oud-voorzitter en oprichter van de Swimmeet, Jo Dassen , opent de swimmeet maandag 28 
december a.s. om 08:20 uur samen met  de huidige voorzitter Christian Dackus. Tijdens de opening
zullen zowel een zwemmer als een vrijwilliger gehuldigd worden die alle 30 edities deelnamen! Ine 
Haack (30 keer vrijwilliger) en Dianne Niën van RZ Roermond (30 keer deelnemer) worden tijdens 
de openingsceremonie extra in het zonnetje  gezet.

Feiten en cijfers
Inmiddels hebben ruim  56 verenigingen uit Nederland en 6 verenigingen uit het buitenland 
waaronder (België (2), Tsjechië (1), en Groot-Brittannië (2)) ingeschreven. Meer dan 635 zwemmers
vanuit de verenigingen liggen per wedstrijddag in het zwemwater. In totaal worden er tijdens de 
Swimmeet minstens 140 finales gezwommen. Niet alleen meer dan 50 juryleden zijn drie dagen 
lang in de weer om dit event tot een succes te maken, maar ook  ruim 50 vrijwilligers van de 
(zwem)verenigingen MZ&PC, Kimbria en van Maastricht Sport.

Organisatie en sponsoring in vertrouwde handen
De organisatie van het event is in de vertrouwde handen van MZ&PC in nauwe samenwerking met 
ZV Kimbria en Maastricht Sport (exploitant van het Geusseltbad). Naast het steeds verder 
ontwikkelen van het nieuwe concept masterzwemmen (wedstrijd-, en langebaanzwemmen voor 
20+ers), stelt MZ&PC de jarenlange kennis en ervaring graag ter beschikking van deze succesvolle 
terugkerende zwemwedstrijd.  De Swimmeet Maastricht, vond in Speedo een sportieve sponsor en 
partner die dit spetterende event in ieder geval tot 2018 blijft steunen. Via een live-stream 
verbinding op internet kan iedereen de wedstrijden op de voet volgen. 

Geusseltbad heeft “snel” water en optimale faciliteiten
Het Geusseltbad biedt gunstige omstandigheden om het beste uit de finalisten te halen. Dit bleek 
reeds door de diverse records die de afgelopen tijd werden gezwommen in dit bad. Optimale 
waterconditie, professionele tijdregistratie, publieke tribunes en goede horecafaciliteiten bieden 
zowel sporters als bezoekers alle randvoorwaarden voor een succesvol evenement.

Meer informatie rondom de Swimmeet:
Organisatie Swimmeet Maastricht MZ&PC
Christian Dackus, voorzitter MZ&PC
E: voorzitter@MZPC.nl
T: 043-3510011 / 06 – 144 588 45

Contactpersoon Maastricht Sport  gedurende de Swimmeet:
Jos Wiertz | Hoofd Zwemzaken | Maastricht Sport | T (043) 350 46 35 of  M 06 31 02 50 86 
| E jos.wiertz@maastricht.nl
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