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Zechstein Zwemtoernooi 

Laatste informatie 

Nog een paar dagen te gaan en dan start 

het Zechstein Zwemtoernooi 2017.  

De Toernooicommissie is deze dagen nog 

druk bezig met de laatste voorbereidingen 

en we doen ons best om er weer een 

geslaagd toernooi van te maken. 

Graag willen we jullie via deze nieuwsbrief 

informeren over de laatste belangrijke 

zaken met betrekking tot jullie deelname 

aan het toernooi. 

  

Indeling Sporthallen 

Natuurlijk zijn jullie allemaal reuze 

benieuwd naar de indeling van de 

slaapplaatsen in de sporthallen. De 

toernooicommissie zal de indeling van de 

sporthallen in de loop van woensdag 18 

oktober 2017 bekend maken via de 

website: 

http://www.zpcbubble.nl 

Aankomst en vertrek 

Bij aankomst op vrijdag of zaterdag dienen 

jullie je te melden bij de informatiestand 

van het Zechstein Zwemtoernooi bij de 

ingang van het Indoorcentrum aan het Jan 

Salwaplein 1 te Veendam.  

 

Laatste nieuws Zechstein Zwemtoernooi 2017! 

 

Daar ontvangt de begeleider van de 

vereniging een informatiepakket. In dit 

pakket zitten onder andere de bestelde 

bonnen voor de ontbijt- en lunchpakketten, 

de bestelde maaltijdbonnen, een 

plattegrond van de indeling van de 

sporthallen en de aandachtspunten van de 

toernooibriefing. 

In dit pakket tref je ook een ‘controle 

formulier vertrek’ aan. Dit formulier dien je 

zondag bij het vertrek van je vereniging 

laten paraferen door de zaalwachten in de 

gekleurde hesjes. Als je de slaapplek van 

je vereniging netjes achter laat kun je het 

geparafeerde formulier weer inleveren bij 

de informatiestand van het Zechstein 

Zwemtoernooi bij de ingang van het 

Indoorcentrum. Na inlevering ontvangen de 

zwemmers een leuke herinnering aan het 

41ste toernooi!! 

Het controleformulier moet ingeleverd 

worden bij de informatiestand van het 

Zechstein Zwemtoernooi bij de ingang van 

het Indoorcentrum. 

 

 

“Het grootste jeugd 

zwemtoernooi van 

Nederland” 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Zechstein 

Zwemtoernooi Nr. 2 
Laatste nieuws: 

• Indeling sporthallen 

 

• Aankomst en vertrek 

 

• Veiligheid tijdens het 

Zechstein Zwemtoernooi 

 

• Vrijdag disco- avond 

 

• Opening Zechstein 

Zwemtoernooi 

 

• Livetiming en SplashMe 

 

• Gratis WiFi en oplaadpunten 

 

• Wedstrijdprogramma online 

 

• Juryopstelling 2017 

 

• Verloting 

 

• Maaltijden 

 

• Website Z&PC Bubble 

 

• Wedstrijdstatistieken 
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Veiligheid tijdens het  

Zechstein Zwemtoernooi 

Vrijdag disco avond 
Voor de zwemverenigingen die op de 

vrijdagavond al naar Veendam komen 

organiseert restaurant Tropiqua een 

spetterende disco avond 

georganiseerd. DJ Thymo Koolman 

laat weer zijn klanken horen, dus het 

belooft een gezellige boel te worden!  

Deze oergezellige disco aan de 

vooravond van het Zechstein 

Zwemtoernooi 2017 zal om 21:00 uur 

starten. De avond zal om 00:30 uur 

worden afgerond, gezien de zwemmers 

om 08:00 uur al weer worden verwacht 

bij de opening van het Zechstein 

Zwemtoernooi.  

Zaterdag disco avond 
Op de zaterdagavond is er weer de 

traditionele disco in het subtropisch 

zwembad 

 

De toernooicommissie doet zijn uiterste 

best om het toernooi goed te laten 

verlopen. Daarvoor hebben we echter 

ook de hulp van de deelnemers en 

begeleiders nodig. Daarom vragen we 

jullie om de documenten over veiligheid 

tijdens het Zechstein Zwemtoernooi 

2017 en de briefing goed te lezen! 

Genoemde documenten zitten in de 

informatiemap die jullie bij aankomst 

ontvangen. 

Op vrijdag 21 oktober om 21:00 uur 

en zaterdag 22 oktober om 7:45 uur 

is er een briefing in de kleedkamer 

rechts van het podium voor alle 

ploegleiders c.q. trainers van de 

deelnemende verenigingen. 

LET OP: in verband met de opening is 

de aanvangstijd van de briefing op de 

zaterdag dus gewijzigd naar 7.45 uur! 

 

 

 

 

De toernooicommissie probeert zwemmers, 

trainers, begeleiders en fans zo snel mogelijk 

informatie te geven over de prestaties bij de 

wedstrijd. 

Het Zechstein Zwemtoernooi maakt daarom 

gebruik van Livetiming en SplashMe. 

                  

Via Livetiming is de wedstrijd (thuis) te 

volgen op de website van Z&PC Bubble: 

http://www.zpcbubble.nl 

Met de SplashMe app kan het Zechstein 

Zwemtoernooi gevolgd worden op 

smartphones en tablets. SplashMe biedt voor 

en tijdens de wedstrijd gegevens over 

deelnemende zwemmers, startlijsten, 

tijdschema’s en natuurlijk tijdens de 

wedstrijden live resultaten. SplashMe is een 

betaalde app voor zowel IPad, IPhone en 

Android smartphones. 

 

 

 

 

 

Livetiming en SplashMe 
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Gratis WiFi en oplaadpunten        
 

Van de toernooicommissie ben je ondertussen 
gewend dat ze alles meer dan 100% proberen 
te organiseren en te regelen. Veel zwemmers 
en begeleiders beschikken tegenwoordig over 
een mobiele telefoon of tablet maar hebben 
lang niet allemaal beschikking over internet. 
Om gebruik te kunnen maken van SplashMe 
en Livetiming is het gebruik van internet 
noodzakelijk. Daarom stelt de Stichting 
Kabelnet Veendam (SKV) voor het Zechstein 
Zwemtoernooi wederom gratis internet 
beschikbaar in Zwembad Tropiqua, de 
Sorghvliet- en de Parkstadhal zodat iedereen 
tijdens de wedstrijd kan beschikken over real-
time uitslagen. 
 
Zowel in de Parkstadhal als in de Sorghvliethal 
stelt een toernooicommissie een oplaadpunt 
voor mobiele telefoons beschikbaar. Het is 
echter verboden om vanaf deze 
oplaadpunten met verlengkabels e.d. te 
werken! 
 

 
 

Wedstrijdprogramma online 
Uiterlijk woensdag 18 oktober 2017 zal de 

wedstrijd online staan via SplashMe en 

Livetiming. De wedstrijd gegevens over 

deelnemende zwemmers, startlijsten en 

tijdschema’s zijn dan online beschikbaar. 

Bij aankomst ontvangen alle deelnemende 

zwemverenigingen uiteraard ook de papieren 

programmaboekjes bij de infostand van het 

Zechstein Zwemtoernooi (in de hal bij de 

ingang van het Indoorcentrum) 

 
 
 
 
 

Verloting 
 
Ook dit jaar is er weer de traditionele 
verloting. We hebben dit jaar weer vele 
prijzen die beschikbaar gesteld zijn door 
bedrijven binnen en buiten Veendam en 
ouders van de zwemmers van Z&PC 
Bubble.  
De verloting vindt plaats in de buurt van 
het podium. De loten kosten € 0,50 per 
stuk, 2 voor € 1,00 en 5 voor € 2,00. 
Er zijn dit jaar weer schitterende prijzen 
te winnen! 
 
 

Jury-opstelling 2017 
 
De opstelling van de aangemelde 
officials wordt donderdag 19 oktober 
2017 bekend gemaakt via de website van  
Z&PC Bubble: 
 
http://www.zpcbubble.nl                                       
                           

 

Ontbijt- en 

lunchpakketten 
 
Diverse verenigingen hebben weer 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
een ontbijt en/of  lunch te bestellen. 
Dit jaar wordt dit door Restaurant 
Tropiqua verzorgd in de vorm van een 
buffet. Het buffet is zaterdag en zondag 
van 07:00 – 09:00 uur toegankelijk tegen 
inlevering van de ontbijt- en/of 
lunchbonnen 
 
 

 
 
De warme maaltijd is op de zaterdag-
avond vanaf ca.18.30 uur beschikbaar in 
restaurant Tropiqua. De maaltijd bestaat 
dit jaar uit Macaroni en/of Nasi met saté 
en/of gehaktballetjes in pikante of 
zoetzure saus, diverse zuren en een 
ijshoorn met softijs. 
 

Website Z&PC Bubble 
 
Op de toernooipagina van Z&PC Bubble 
zijn dit jaar weer foto’s en artikelen te 
vinden over het Zechstein Zwemtoernooi. 
Gedurende het toernooi zal de website 
continu actueel worden gehouden met de 
laatste weetjes over het toernooi. 
 
 

Wedstrijdstatistieken 
 
Dit jaar hebben zich voor het toernooi 
maar liefst 583 zwemmers ingeschreven 
van 32 verenigingen. 
Tijdens het toernooi hebben we  
3160 individuele starts en 204 estafettes. 
 
 
 
 

 

http://www.zpcbubble.nl/
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Bijschrift bij foto of afbeelding 

Heb je nog vragen over het Zechstein 
Zwemtoernooi dan kun je altijd contact 
opnemen met de secretaris van het 
Zechstein Zwemtoernooi, Theo Arling. 
 
Contact emailadres secretaris: 
secretariszwemtoernooi@zpcbubble.nl 

    
 
 

 

 

INFORMATIE 

We wensen alle zwemverenigingen veel 

plezier en succes tijdens het 

 

 

ZECHSTEIN 

ZWEMTOERNOOI 

Secretaris Zechstein Zwemtoernooi: 

Theo Arling 

 

Z&PC Bubble 

Telefoon: 

(0031)598 617319 

E-mail: 

secretariszwemtoernooi@zpcbubble.nl 

 

Website: 

www.zpcbubble.nl 
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