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RICHTLIJNEN CLUBKAMPIOENSCHAP KZK SPURS 2022 
KORTRIJK – 6 FEBRUARI 2022 
 
 
TOEGANG ZWEMBAD / KLEEDKAMERS / RUSTZONE “THE LEVEL” HOWEST 
 
Zwemmers, trainers en afgevaardigden hebben toegang tot het zwembad via de toegangspoortjes naast het 
onthaal van Lago Kortrijk Weide. Via de trappen begeven ze zich naar de groepskleedkamers (onderaan de 
trap naar rechts, dan weer naar rechts), die verdeeld zijn per geslacht. Kleedkamers 3 tot en met 8 zijn 
voorbehouden voor de dames/meisjes, kleedkamers 10 tot en met 15 voor de heren/jongens. Kleedkamer 1 
en 2 zijn gereserveerd voor de trainers. 
In het zwembad worden géén stoeltjes of bedjes toegelaten. Er mag ook niet gegeten worden in het zwembad. 
 
Er is een rustzone voorzien in het gebouw “The Level” van Howest, op 100 meter van Lago Kortrijk Weide. De 
benedenverdieping van dat gebouw mag gebruikt worden als rustzone, stoeltjes of bedjes kunnen daar 
geplaatst worden.  
Er mag niets van het bestaande meubilair verplaatst worden, maar in de zone cafetaria kunnen tafels en 
stoelen wel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn. 
 
Een verantwoordelijke van KZK houdt toezicht en kan aangesproken worden bij problemen. 
 
In die zone mag gegeten en gedronken worden, maar wordt vanzelfsprekend gevraagd om de ruimte netjes 
te houden, er zijn vuilnisbakken voorzien (pmd / restafval). Er is sanitair voorzien, dat ook netjes dient 
gehouden te worden. Geen enkele andere zone van het gebouw mag betreden worden dan de 
benedenverdieping. Zwemmers of clubs die zich niet aan die eenvoudige regel houden, zullen de toegang 
ontzegd worden. 
 
Indien een Covid Safe Scan nodig is (trainers, afgevaardigden, zwemmers ouder dan 12 jaar en 2 maanden), 
dan dient die aan de toegang van Lago ondergaan te worden. Zwemmers kunnen daarna naar het zwembad, 
trainers en afgevaardigden krijgen bovendien een bandje dat ze verplicht dragen tijdens dit event. Zonder 
bandje geen toegang. Bovendien dient iedereen een mondmasker te dragen dat neus en mond bedekt. 
Trainers en afgevaardigden moeten in hun clubuitrusting aan het bad verschijnen, stadskledij wordt niet 
toegelaten. Ook moet er gepast schoeisel (slippers of zwembadsportschoenen) gedragen worden! Indien niet 
conform, zal de trainer/afgevaardigde de toegang tot het bad ontzegd worden. 
 
De zwemmers kunnen zich omkleden in de voorziene kleedkamers. Er zijn op de weg naar het zwembad 
lockers, waarvoor een muntstuk van 1 euro moet gebruikt worden! We vragen om enkel het nodige materiaal 
naar het zwembad mee te brengen. 
 
De zwemmers krijgen toegang tot het bad via de gang van het subtropisch recreatiebad, niet via de trapjes 
die rechtstreeks naar het bad leiden. Een medewerker van KZK zal hier op toezien. 
De oproepkamer zal zich aan de overzijde van het zwembad bevinden (kant spoorweg), daarna worden nog 
drie opeenvolgende oproepkamers voorzien. Zwemmers moeten zich tijdig melden voor hun race. 
 
In het gebouw van Howest zal geen streaming van de wedstrijd voorzien zijn, het blijft de verantwoordelijkheid 
van elke zwemmer om zich tijdig te melden voor elke wedstrijd.  
 
Zwemmers, trainers en afgevaardigden worden niet toegelaten tot de tribune. 
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TOEGANG PUBLIEK / MAXIMAAL 200 PERSONEN OP DE TRIBUNE! 
 
Het publiek zal toegang krijgen tot de tribune, na aankoop van een geldig ticket én na het verplicht ondergaan 
van de Covid Safe Scan of het voorleggen van een geldige PCR-test. Het toegangsbandje moet gedurende het 
volledige event gedragen worden en steeds getoond worden op eenvoudig verzoek van de crew van KZK. 
Tijdens de verplaatsingen in de gebouwen van Lago en Howest moet steeds het mondmasker gedragen 
worden, het mondmasker is eveneens verplicht op de tribune, ook wanneer men neerzit. 
 
De toegangsprijs voor de wedstrijd bedraagt € 5,00. Er kan enkel met cash betaald worden voor die toegang. 
Programma’s kunnen aangekocht worden aan € 2,00 per stuk. 
 
De lounge van Lago Kortrijk Weide is exclusief voorzien voor de genodigden van KZK Spurs of mensen met 
een geldig toegangsbewijs (toegangsbandje). Toeschouwers kunnen uiteraard op de tribune plaats nemen, 
maar de capaciteit is hier beperkt tot 200 personen. In de lounge gelden ook de regels die aan de horeca 
opgelegd zijn. 
 
CATERING 
 
In het Rest-au-café is een stand voorzien naast de lounge, waar spaghetti kan aangekocht worden voor de 
prijs van € 7,50 per portie. Eveneens zijn belegde broodjes verkrijgbaar voor de prijs van € 2,50 per stuk. 
Vooraf dient een jeton te worden gekocht aan de KZK-stand de zich ter hoogte van de trapjes naar het Rest-
au-Café bevindt. 
 
OFFICIALS 
 
Officials krijgen toegang op basis van de vooraf samengestelde lijst. Ze begeven zich naar de eerste verdieping, 
waar een speciale ruimte voor hen is. We vragen om in de mate van het mogelijke reeds de witte kledij en 
gepast schoeisel aan te hebben. Ook officials ondergaan de Covid Safe Scan en dragen een mondmasker. 
 
De officialruimte wordt afgesloten tijdens de wedstrijd. 
 
OPGEPAST VOOR (GAS)BOETES! 
 
Het is verboden om zonder doorgangsbewijs tot voor Lago Kortrijk Weide te rijden met de wagen, let hier dus 
voor op. Tenzij je de stadskas van Kortrijk wil financieren… 
 
VRAGEN 
 
Wij verwelkomen met Kortrijkse gastvrijheid alle zwemmers, trainers, afgevaardigden, officials, toeschouwers 
en supporters! We wensen alle zwemmers een succesvolle wedstrijd toe en hopen op een vlekkeloze 
organisatie. Mocht er toch een vraag of probleem rijzen, dan kan je terecht bij de crew van KZK. 



BANEN/CLUBS 1 2 3 4 5 6 7 8

1215 U - 1300 u KZK KZK KZK KZK KZK ISWIM ISWIM ISWIM

1305 u - 1350 u ZTZ ZTZ ZTB ZTB TZT TZT TZT IKZ/GOLD

inzwemschema clubkampioenschap 06 februari


