
ALGEMEEN 

Hou voldoende afstand (1,5 m). 

Bij het betreden van het gebouw is het verplicht je handen te ontsmetten en wordt de covid-safe pas 
gescand dit voor iedereen vanaf 12j en 2 maand. 

Draag je mondmasker binnen de gebouwen. 

Volg de aangegeven looprichting en de aanwijzingen van de verantwoordelijken. 

Voel je je niet goed, blijf dan thuis.  

Hou alles proper, in respect voor elkaar. Is er toch een probleem, verwittig dan een 
verantwoordelijke. 

Het dragen van slippers of propere sportschoenen in de zwemhal is verplicht.  

Bezoekers zijn niet toegelaten er is ook geen bar of cafetaria.  

Er is geen podiumceremonie voorzien. Medailles worden meegegeven met de afgevaardigde of 
trainer van de club. 

 

 

OFFICIALS 

Officials dragen altijd hun mondmasker. 

Officials bieden zich aan in hun officialkledij aangezien er geen aparte kleedruimte voorzien is. 

Officials gaan het hoofdgebouw binnen via de hoofdingang en ontsmetten hun handen bij het 
betreden van het gebouw. Ze nemen de linkse trap naar boven en slaan linksaf naar de ruimte 
boven, voorzien voor de officials.  

Ze verlaten deze ruimte naar de zwemhal, ontsmetten hun handen en volgen de aangeduide 
looprichting en lopen telkens rechts langs het zwembad.  

De organisatie voorziet voor de officials een individueel hapje en drankje. 
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TRAINERS 
Trainers dragen altijd hun mondmasker. Ze betreden het gebouw via de hoofdingang en kunnen de 
looplijnen van de zwemmers volgen. 

De trainers houden 1,5 m afstand van elkaar.  

In de zwemhal is de plaats van de trainers langs de kant van het zwembad bij het raam (zone 
trainers). 

 



 

 

 

Zone trainers 



ZWEMMERS 
De enveloppe moet worden opgehaald door de afgevaardigde aan de inging van het zwembad. 

De zwemmers gaan samen met hun afgevaardigde naar de sporthal van Sint-Rembert (zie plan 
bovenaan – Sint-Jozefstraat). Daar wordt de covid-safe pas gecontroleerd. De zwemmers blijven bij 
hun club. Stoelen en bedjes zijn toegelaten en worden aangeraden. 

Afgevaardigden houden toezicht op het correct dragen van het mondmasker: 

Zwemmers dragen constant hun mondmasker, behalve tijdens het eten of drinken en als ze aan de 
blok staan om te zwemmen. Na het zwemmen moeten ze direct hun mondmasker terug opzetten. 

Ze betreden het zwembad enkel indien ze moeten zwemmen. Na het zwemmen hebben ze tijd om 
zich om te kleden en terug naar de sporthal te gaan. 

Het inzwemmen gebeurt volgens verschillende tijdsloten zie hieronder. Er wordt gebruik gemaakt 
van de groepskleedkamers om zich om te kleden. 

Een eerste oproepkamer is voorzien in de sporthal. De zwemmers worden onder begeleiding naar 
het zwembad gebracht waar de individuele kleedkamers ter beschikking zijn om zich om te kleden. 

Na het zwemmen kunnen de zwemmers via de trainers (niet blijven staan!) terug naar de 
kleedkamers waar ze zich wat kunnen afdrogen, omkleden en zo snel mogelijk naar de sporhal 
kunnen vertrekken. 

Voor de jongste zwemmers die 2 wedstrijden kort na elkaar moeten zwemmen, wordt toelating 
gegeven om in een groepskleedkamer te blijven tussen hun 2 wedstrijden. 

De zwemmers die als laatste inzwemmen en de eerste wedstrijd moeten zwemmen, moeten ook niet 
terug naar de sporthal. 

 

Inzwemmen 
Uur BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4 
14u30-14u50 TZT TZT TZT TZT 
14u50 – 15u10 MEGA MEGA MEGA MEGA 
15u10 – 15u30 ROSC ROSC IKZ IKZ 
15u30 – 15u50 RYSC RYSC ZIOS KWZC 

 

Verdeling groepskleedkamers voor het inzwemmen 
TZT: omkleden in het zwembad 

MEGA: groepskleedkamer 1 en 2 

ROSC: Groepskleedkamer 3 

IKZ: Groepskleedkamer 4 

RYSC: Groepskleedkamer: 2 

ZIOS: Groepskleedkamer 1 deel 1 

KWZC: Groepskleedkamer 1 deel 2 
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CORONAVERANTWOORDELIJKE 
Coronaverantwoordelijke voor deze wedstrijd: 

Mia Debaene 

0473/390101 

Aan iedereen wordt wel gevraagd om constant te handelen volgens de geldende richtlijnen. Er is 
terug mogelijkheid tot het organiseren van wedstrijden, laat ons allemaal correct handelen zodat dit 
kan blijven doorgaan. 


