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Zechstein Zwemtoernooi 

Het bedrijf Zechstein Minerals uit  

Veendam heeft  zich verbonden met 

Zwem- en Poloclub Bubble uit  Veendam. 

In 2016 verbindt Zechstein Minerals weer 

de naam Zechstein aan het Internationaal 

Zwemtoernooi dat Z&PC Bubble jaarlijks 

organiseert.  

 

Door de naam Zechstein aan het grootste 

jeugd zwemtoernooi van Nederland te 

verbinden wil Zechstein Minerals de 

bekendheid van de wereldunieke bron in 

de regio Veendam vergroten. Het is daarbij 

logisch dat aansluiting wordt gezocht met 

een sportief evenement, gezien de 

toepassing van Zechsal bij sporters. 

 

Zechstein Zwemtoernooi 

Het internationaal zwemtoernooi van Z&PC 

Bubble geldt sinds 1975 als het grootste 

jeugd zwemtoernooi van Nederland. 

Jaarlijks komen zwemmers uit heel 

Nederland in de herfst vakantie naar 

Veendam om deel te nemen aan een 

toernooi welke uniek genoemd mag 

worden. Topsport en gezelligheid gaan 

tijdens dit weekend hand en hand. Na de 

verscherpte regels met betrekking tot 

overnachtingen gedurende het toernooi  

kent het toernooi een maximum aantal van 

800 deelnemers. 

Het toernooi heet  sinds 2014 ‘Zechstein 

Zwemtoernooi'! 

Zechstein hoofdsponsor  Internationaal Zwemtoernooi! 

Wereldunieke bron 

Zechstein Minerals, dat verbonden is met 

Nedmag, wint speciale zuivere ladingen 

van het wereldunieke magnesiumzout in 

Tripscompagnie. Dit ‘premium' 

magnesiumzout wordt gebruikt voor 

heilzame toepassingen op mens en dier. 

Zechstein Minerals exporteert dit zuivere 

magnesium in vaste en vloeibare vorm 

naar meer dan 40 landen. Zechsal neemt 

het magnesium af van Zechstein Minerals 

en maakt er producten voor therapeuten 

en consumenten van. Ook Zechsal heeft 

een groeiende internationale klantenkring. 

Geen wonder, want het magnesium uit de 

Zechsteinbron is inmiddels wereldwijd 

erkend als het beste natuurlijke 

magnesiumchloride dat er te krijgen is. De 

producten worden onder andere ingezet 

als hulpmiddel bij spier- en 

gewrichtsklachten, vermoeidheid en stress. 

Maar ook sporters en sportverzorgers 

gebruiken Zechsal om sneller te herstellen 

na een inspanning en bij behandeling van 

blessures. 

 

“Het grootste jeugd 

zwemtoernooi van 

Nederland” 
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De Toernooidata 2016 

Oudere deelnemers kunnen starten op de 

dames- en herennummers.  

Iedere vereniging (maximaal 1 team per 

vereniging) kan met maximaal 3 

deelnemers per jaargang per 

programmanummer inschrijven. Alleen bij 

de dames open en heren open zijn dit 

maximaal 6. Bij de estafettes kan er één 

estafetteploeg per vereniging worden 

ingeschreven.  

Deelnemers kunnen alleen in hun eigen 

jaargang starten.  

Meer informatie over de inschrijving is te 

vinden in de bepalingen van het Zechstein 

Zwemtoernooi 2016. 

 

Aanmelden voor het  

Zechstein Zwemtoernooi 

 

 

Z&PC Bubble te Veendam organiseert 

op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 

2016 voor de 40e keer haar 

internationale zwemwedstrijd:   

 ZECHSTEIN ZWEMTOERNOOI 

Het evenement zal plaatsvinden in het 

subtropisch zwembad “Tropiqua” te 

Veendam. 

Aanvang start: 

zaterdag 17 oktober 8.30 uur   

zondag    18 oktober 8.30 uur  

Er is geen mogelijkheid tot 

inzwemmen!  

De ontvangst van de deelnemende 

ploegen is vrijdagavond 14 oktober 

2016  vanaf 19.30 uur. Voor 

verenigingen die deelnemen aan het 

toernooi, is overnachting mogelijk in de 

Sorghvliet- en Parkstadhal.  

 

40ste editie 

Het toernooi wordt dit jaar voor de 

veertigste keer door Z&PC Bubble 

georganiseerd. 

Voor de 40ste editie heeft de toernooi-

commissie het programma aangepast 

en worden er op de zaterdagavond 

finales gezwommen voor een aantal 

zwemonderdelen. Voor de drie snelste 

zwemmers van de finalenummers 

zullen naast medailles ook geldprijzen 

ter beschikking worden gesteld. 

Bij de 40ste editie gaan we ook met 

aanvullende inschrijvingen werken. 

Als na sluitingsdatum blijkt dat er lege 

banen in series van programma’s 

ontstaan, dan is het voor de al 

ingeschreven verenigingen mogelijk om 

deelnemers aanvullend in te schrijven. 

Meer informatie over de aanvullende 

inschrijving en de finales is te lezen in 

de bepalingen van het Zechstein 

Zwemtoernooi 2016. 

Voor 2016 gelden de volgende 

inschrijvingsregels: 

 Tot 18 jaar wordt er in jaargangen 

gezwommen op de individuele 

nummers.  

 

 

 

 

Het Zechstein Zwemtoernooi maakt gebruik 

van Livetiming.  

De uitslagen van de wedstrijd zijn daardoor 

te volgen via de website van Z&PC Bubble: 

www.zpcbubble.nl  

Ook kan de wedstrijd gevolgd worden via de 

SplashMe app 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.  

Het toernooi kent een maximum aantal van 

750 deelnemers. Voor verenigingen is het 

dus zaak om vroegtijdig in te schrijven om 

hun zwemmers niet teleur te hoeven stellen. 

In de mail  treffen jullie de informatie en 

bestanden voor het inschrijven aan. Lees de 

bepalingen van het Zechstein Zwemtoernooi 

goed door! Door in te schrijven verklaar je als 

vereinging akkoord te gaan met de 

bepalingen en voorwaarden van het toernooi. 

Bij de inschrijving ontvangen we graag het 

volgende van jullie retour: 

- Het volledig ingevuld excelformulier 

inclusief een mobiel telefoonnummer van de 

begeleiders. 

- Het ingevuld opgaveformulier voor 

juryleden met namen, bevoegdheid en 

woonplaats van de opgegeven juryleden. 

- De inschrijving in .lxf en .pdf formaat 

- Het inschrijfgeld 

De aanmelding moet vóór 26 september 

2016  20:00 uur binnen zijn. Ook het 

inschrijfgeld moet 26 september 2016 

binnen zijn. Na inschrijving zijn wijzi-

gingen op de inschrijving meer mogelijk.  

Live resulaten volgen 

 

 

http://www.zpcbubble.nl/


 

   

INFO: 
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Bijschrift bij foto of afbeelding 

Het toernooi kent geen voorinschrijving. 
Er kunnen maximaal 750 zwemmers 
deelnemen aan het Zechstein 
Zwemtoernooi. 
Door de secretaris van het Zechstein 
Zwemtoernooi juist te informeren over de 
contactgegevens van de zwem TC van uw 
vereniging, is deze verzekerd dat deze als 
eerste de uitnodiging zal ontvangen. Ook 
verenigingen welke niet eerder hebben 
deelgenomen kunnen zich hier aanmelden 
om een uitnodiging te ontvangen. 
De organisatie verwacht een grote toeloop. 
We willen verenigingen er dan ook op wijzen 
dat hoe eerder de inschrijving is, hoe groter 
de kans op deelname aan het toernooi is. 
 
Contact emailadres secretaris: 
secretariszwemtoernooi@zpcbubble.nl 
 
 

 

Tijdens het Zechstein Zwemtoernooi is het 
mogelijk om maaltijden te bestellen. De 
prijzen voor de bestellingen zijn in 2016: 

 Ontbijtbuffet € 2,50 

 Lunchpakket € 1,75 

 Warme maaltijd 
op de zaterdag € 8,00 

 
Als je geen gebruik wilt maken van de 
warme maaltijd op de zaterdag, houdt er dan 
rekening mee dat veel restaurants en 
eetcafés in Veendam zaterdag 15 oktober 
alleen geopend zijn voor genodigden in 
verband met een reünie van de Winkler 
Prins Veendam !! 

INFORMATIE 

We hopen je te ontmoeten op 15 en 16 

oktober 2016 tijdens het ZECHSTEIN 

ZWEMTOERNOOI! 

                

Secretaris Zechstein Zwemtoernooi: 

Sisca Boonstra 

 

Z&PC Bubble 

Kleine Zilverreiger 11 

9648 DH Wildervank 

Telefoon: 

(0031)598 630248 

E-mail: 

secretariszwemtoernooi@zpcbubble.nl 

 

Website: 

www.zpcbubble.nl 
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Maaltijden 
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