
  

RICHTLIJNEN – versie 2 

Algemeen 
 

- Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle aanwezigen tijdens de hele duur van 
de wedstrijd.  

- De zwemmers dragen een mondmasker bij alle verplaatsingen in en rond de kleedkamers, 
rustzone en het zwembad, ook als ze zich naar de oproepkamer begeven. Daarbij wel 1.5m 
afstand bewaren. 

- Er wordt handgel voorzien voor het ontsmetten van de handen. 
- Er wordt door KWZC een corona-verantwoordelijke aangesteld. Gelieve de instructies ten 

allen tijden op te volgen. 
- Hou alles proper, laat geen afval rondslingeren. 

 

Publiek 
 

- De wedstrijd wordt georganiseerd ZONDER publiek. 
- De wedstrijd kan live gevolgd worden via volgende link: 

https://www.facebook.com/events/180810967562247/ 

- Sportcafé De Treffer is toegankelijk voor het publiek, MAAR bezoekers moeten zich er aan de 

regels voor de horeca houden.  

Officials 

- Bij aankomst wordt de official begeleid door een medewerker naar de 
vergaderruimte. Officialboekjes dienen afgegeven te worden aan de ingang. Enkel 
aangeduide officials worden toegelaten tot de zwemhal.  

- Officials bieden zich aan in witte kledij, er is geen omkleedruimte voorzien.  
- Het is verplicht om schoeisel te dragen in het volledige zwembad (zuiver 

sportschoeisel of badslippers).  
- Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de volledige wedstrijd. Graag 

een zo neutraal mogelijk mondmasker. 

Toegang tot het zwembad 
 

- Verzameling clubs ter hoogte van de fietsenstalling, naargelang hun inzwemslot zullen de 
clubs gespreid in tijd toekomen. 

- Zwemmers komen het zwembad binnen langs de zij-ingang van het zwembad, via dubbele 
deur ter hoogte van de fietsenstalling (lager gelegen gedeelte) en komen zo in de 
kleedkamers in de kelderverdieping van het zwembad. 

- Bij het binnenkomen moeten alle trainers, afgevaardigden, officials en medewerkers een 
geldig CST-certificaat kunnen voorleggen. Het certificaat wordt aan de ingang gescand. 
Gelieve dit klaar te houden zodat het aanmelden vlot verloopt. 

https://www.facebook.com/events/180810967562247/


  

- Correctie: de zwemmers zijn niet verplicht om een geldig CST-certificaat voor te leggen. 
- Elke club krijgt, afhankelijk van het aantal zwemmers, één of meerdere groepskleedkamers 

toegewezen. De kleedkamers kunnen gebruikt worden tijdens de wedstrijden om zich om te 
kleden. 

- Elke club krijgt in de aanpalende sporthal een plaats toegewezen waar de zwemmers 
wachten tot ze zich naar de oproepkamer begeven. De sporthal is enkel te betreden met 
sportschoenen. 

- Veldbedjes worden niet toegelaten. Een ligmatje, vouwstoeltje met plastic noppen (ter 
bescherming van de sportvloer) kan wel. 

- Er zullen een groot aantal zwemmers in de sporthal zijn. Heb respect voor elkaar en voor de 
infrastructuur, hou het rustig en probeer het zo stil mogelijk te houden tijdens de starts !  

 

Inzwemmen 
 

- Elke club krijgt een tijdslot waarin zij kunnen inzwemmen. Elk tijdslot duurt 20 min. 
- Naargelang het aantal zwemmers krijgt elke club één, meerdere of gedeelde banen om in te 

zwemmen. 
- Elke club organiseert zelf het inzwemmen binnen zijn banen, d.w.z. ook het oefenen van 

keerpunten en starts. Er worden geen banen voorbehouden voor het oefenen van starts en 
keerpunten. 

 

Wedstrijd 
 

- Er zullen 3 oproepkamers zijn. 
- Er kan NIET uitgezwommen worden in de duikkuil. 
- Er is geen huldiging voorzien aan het einde van de wedstrijd. De medailles kunnen na afroep 

afgehaald worden door de clubafgevaardigde op het jurysecretariaat. 
 

! KWZC-medewerkers zullen toezien op het naleven van de instructies. Volg altijd hun richtlijnen 
op. 


