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Praktische info 2020 
 
Geachte, 
 
Hieronder vindt u nog wat praktische informatie betreffende de 2-daagse wedstrijd te 
Geel. Gelieve deze info te bezorgen aan uw zwemmers, trainers, afgevaardigde en officials.  
 
Adres Zwembad : Fehrenbachstraat 26A 2440 Geel 
 
o Ingang 

 Afgevaardigden, officials: via de hoofdingang van het zwembad.  Aanmelden 
in de inkomhal. 

 Zwemmers, trainers: via de hoofdingang van het zwembad. Na omkleden 
gaan zij verder naar de sporthal 

 Toeschouwers via de hoofdingang van het zwembad. Via de cafetaria kunnen 
zij naar de tribunes. 

 
o Timing: 

 Zaterdag: 
 Start inzwemmen: 07.10 uur in groepen zoals hieronder aangegeven 
 Begin voormiddagsessie 08.30 uur 
 Einde voormiddagsessie: ± 12.30 uur 
 Start inzwemmen: 12.40 uur in groepen zoals hieronder aangegeven 
 Begin namiddagsessie: 14.00 uur 
 Einde namiddagsessie: ± 16.30 uur 
 Begin finales: 17.00 uur 
 Einde dag 1: ± 18.15 uur 

 Zondag 
 Start inzwemmen: 07.10 uur in groepen zoals hieronder aangegeven 
 Begin voormiddagsessie: 08.30 uur 
 Einde voormiddagsessie: ± 12.20 uur 
 Start inzwemmen: 12.40 uur in groepen zoals hieronder aangegeven 
 Begin namiddagsessie: 14.00 uur 
 Einde namiddagsessie: ± 16.05 uur 
 Begin finales: 17.00 uur 
 Einde dag 2: ± 18.15 uur 
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o Inzwemmen  
Gelieve het tijdslot dat we jullie geven te respecteren. Na het inzwemmen van 
een groep wordt eerst iedereen uit het zwembad gehaald alvorens de volgende 
groep mag starten. 
De laatste 10 minuten van elke inzwemsessie zal baan 1 vrijgehouden worden 
voor starten. 
De 9-10 jarigen zwemmen enkel in de namiddag. Voor hen zullen banen 5 en/of 
6 vrijgehouden worden om in te zwemmen in de 3de groep (zie hieronder). 

 

 Zaterdag voormiddag 
 Inzwemmen van 07.10 – 07.35 

Groep 1: AZV - HZA - LWB - MOZKA - SHARK - WST - ZGEEL 
 Inzwemmen van 07.35 – 08.00 

Groep 2: BRABO - KST - HZS - ZOLA - STW - ZVL 
 Inzwemmen van 08.00 – 08.25 

Groep 3: AZK - BEST - GZN - HN - MEGA - SCSG - ZCK - ZCT 

 Zaterdag namiddag 
 Inzwemmen van 12.40 – 13.05 

Groep 1: AZK - BEST - HZA - LWB - MEGA - MOZKA - SCSG - WST - ZCK - 
ZCT 

 Inzwemmen van 13.05 – 13.30 
Groep 2: AZV - BRABO - HN - KST - HZS - ZOLA - STW 

 Inzwemmen van 13.30 – 13.55 
Groep 3: GZN - SHARK - ZGEEL - ZVL + alle 9-10 jarigen in banen 5 en 6 

 Zondag voormiddag 
 Inzwemmen van 07.10 – 07.35 

Groep 1: AZV - LWB - MOZKA - Shark - WST - ZGEEL 
 Inzwemmen van 07.35 – 08.00 

Groep 2: BRABO - KST - HZS - ZOLA - STW - ZVL 
 Inzwemmen van 08.00 – 08.25 

Groep 3: AZK - BEST - HZA - HN - MEGA - SCSG - ZCK - ZCT 

 Zondag namiddag 
 Inzwemmen van 12.40 – 13.05 

Groep 1: AZK - BEST - HZA - LWB - MEGA - MOZKA - SCSG - WST - ZCK - 
ZCT 

 Inzwemmen van 13.05 – 13.30 
Groep 2: AZV - BRABO - HN - KST - HZS - ZOLA - STW 

 Inzwemmen van 13.30 – 13.55 
Groep 3: SHARK - ZGEEL - ZVL + alle 9-10 jarigen in baan 6 
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o Er zal plaats zijn voor de zwemmers om te rusten in de sporthal; gelieve te zorgen voor 
een sport(lig)matje of een klein veldbed! Tevens wordt gevraagd warme kledij en 
badslippers of sportschoenen mee te brengen om u te verplaatsen tussen de sporthal 
en het zwembad. 

 
o Oproepkamer 

Om alles vlot te laten verlopen zal er gewerkt worden met een oproepkamer.  
Er hangen in het zwemblad plannen uit en pijlen om de weg naar de oproepkamer te 
visualiseren. 

 
o De volledige wedstrijd is live te volgen op internet via http://www.zgeel.be  

 

o Parkeren te Geel 
Sinds 2012 is het parkeerbeleid in de stad Geel gewijzigd. De parking voor het 
zwembad is op zaterdag en weekdagen betalend. Enkel achteraan is er een blauwe 
zone voor een 70-tal voertuigen waar je 2 uur gratis kan staan. 
Een dagbiljet kost 5,00 €. De controles zijn streng. 
In het verleden hebben we getracht een gratis alternatieve parking ter beschikking te 
stellen. De toen aangeboden plaatsen zijn ondertussen verbouwd en kunnen spijtig 
genoeg niet meer aangeboden worden. 

 
Op zondag kan GRATIS voor het zwembad geparkeerd worden. 
 
In bijlage vinden jullie een overzicht van de parkings met de tarieven te Geel en de 
blauwe zones. 
 
Onze excuses voor het ongemak. 
 
 

 
 

Met sportieve groeten, 
 
 
Zwemclub Geel 
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