
 

 

RICHTLIJNEN BRABO – Zwemwedstrijd 24.10 
Versie 2.1 – 17 oktober 2020 / verantwoordelijke Jurgen Anthoni  

De onderstaande richtlijnen zijn volstrekt onder voorbehoud van alle mogelijke wijzigingen, 
verdere updates of strengere maatregelen, opgelegd door de federale overheid, de 
verantwoordelijke autoriteiten of de betrokken zwembaduitbater! 
 

Hartelijk dank voor jullie deelname aan onze wedstrijd. Hieronder kan je alvast enkele 

richtlijnen terugvinden om de wedstrijd in alle veiligheid en met respect voor de geldende 

maatregelen te laten verlopen. Wij vragen dan ook iedereen deze richtlijnen goed door te 

lezen en, bij vragen, ons te contacteren.  

Ook vragen wij iedere club een trainer als club covid19-verantwoordelijke en als 

afgevaardigde aan te duiden volgens de regels van de VZF. Dit in tegenstelling tot vorige 

communicaties waar de covid19 verantwoordelijke een extra persoon zou zijn maar gezien 

de huidige maatregelen dienen we de sportbubbels tot een minimum te beperken. 

Voor het einde van het inzwemmen, omstreeks 8u45 en 13u45, zal er een korte covid19-

briefing gehouden worden met alle covid19-verantwoordelijke van iedere club. Deze zal 

doorgaan ter hoogte van het instructiebad achteraan.   

1. toegang tot het zwembadcomplex 

De zwemmers verzamelen op de parking, in hun eigen sportbubbel en in volgorde van 
inzwemmen.  Je kan de tijdstippen wanneer een groep toegang krijgt tot het zwembad-
complex terugvinden op onderstaande inzwemschema. Ongeveer 15 minuten voor het 
inzwemmen kunnen jullie in groep binnenkomen en zal er begeleiding zijn naar jullie plaats 
op de tribune. 

 

Tussen de sportbubbels dient men te allen tijde de regels van social distancing te 
respecteren. 

 

Vanaf 13 jaar en ouder draagt iedereen een mondmasker bij het betreden van het 
zwembadcomplex. 

 

Per 10 zwemmers is een trainer toegelaten. Alle trainer(s) dienen zich op voorhand te 
registreren via het doorgestuurde formulier en op de wedstrijddag een polsbandje te dragen 
ter herkenning. Deze zitten per club in de enveloppe.  

 

Kleedkamers zijn niet geopend. Wij vragen alle zwemmers om naar het zwembad te komen 
reeds met hun zwempak aan dat ze voor het inzwemmen wensen te gebruiken. Het 
aantrekken van een eventueel wedstrijdpak zal dienen te gebeuren achter de tribunes.  
 
 
Veldbedden en matjes zijn niet toegelaten. Wij controleren dit bij binnenkomst. 



 

 
Vanuit de tribune naar het wedstrijdbad zal men steeds via de “natte”-trap (trap tussen de 
beide tribunes) dienen te gaan. Deze zal voorzien zijn van twee looprichtingen. De glazen 
deur (gang van de hoofdingang) zal niet geopend zijn, ook niet voor officials en/of trainers. 
 
Rond het wedstrijdbad respecteren we steeds de regels omtrent social-distancing en dragen 
we een mondmasker. 

  
2. Inzwemmen: 

 

 Bezoekende clubs zullen inzwemmen in het wedstrijdbad 

 BRABO zwemmers en TZV zwemmers zullen inzwemmen in het trainingsbad 

 Er wordt ingezwommen in 3 blokken van 20 min. 

 Geen gebruik van startblokken. 

 Continue zwemmen. Geen keerpunten of starten oefenen. 

 Clubs dienen zich te houden aan onderstaand schema en baanindeling. 

 Tijdens het inzwemmen mag er geen gebruik worden gemaakt van de vaste 

zitbanken rondom het wedstrijdbad 

 Zwemmers zullen hun handdoek en andere benodigheden in een zak steken 

 De even banen (2-4-6-8) starten het inzwemmen aan de keerpuntzijde van het 

wedstrijdbad. Na het inzwemmen verlaten zij ook het zwembad langs de 

keerpuntzijde (gebruikmakende van de trappen links en rechts) 

 De oneven banen starten het inzwemmen aan de startzijde van het wedstrijdbad. Na 

het inzwemmen verlaten zij ook het zwembad langs deze zijde. 

 Langs elke zijde van het bad zullen minstens 2 toezichthouders staan. 

 Een trainer zal de rol van afgevaardigde op zich nemen. Hij komt ook tijdens het 

inzwemmen hiervoor tekenen bij de jurysecretaris in het zwembad (jurytafel)  

Schema inzwemmen: 

Zie bijlage  

3. Wedstrijdverloop en oproepkamers 

 

Er wordt gewerkt met een oproepkamers. De locatie van de verschillende oproepkamers is 
hieronder weergegeven. Deze zijn voldoende groot. De plaatsen in de oproepkamer 2 en 3 
zijn aangeduid met de nummer van de zwembaan waarin de zwemmer zijn wedstrijd zwemt 
en een verkeerskegel. Het is belangrijk om ook in die volgorde de oproepkamer binnen te 
gaan. Op die manier hoeven de zwemmers elkaar niet te kruisen. De zwemmers nemen 
plaats naast de verkeerskegel. In de eerste oproepzone mogen de zwemmers de vaste 
zitbanken niet gebruiken. 

 

 

 

 



 

 

De zwemmers vanaf 13 jaar begeven zich naar de zwemblok steeds met hun masker op. Ze 
steken hun masker voordat ze aan de wedstrijd starten weg, wanneer ze achter de startblok 
zullen plaatsnemen. Na hun wedstrijd zetten ze hun masker onmiddellijk terug op.  

 

Achter de startblok is er geen mogelijkheid om zich nat te maken. Het is eveneens verboden 
te spuwen en te roepen. Stoelen en zitbanken achter de startblokken mogen niet gebruikt 
worden door de zwemmers om op te zitten. 

 

Aankondiging van de reeksen gebeuren in het zwembad. Een medewerker zal de zwemmers 
doorlaten (per serie) van de oproepzone naar de 1st oproepkamer. Gelieve steeds social 
distance in acht te nemen bij het verplaatsen tussen oproepzone en de verschillende 
oproepkamers.  

 

Aan het zwembad is geen ruimte voorzien voor de trainers. Coaching tijdens de wedstrijd zal 
gebeuren vanop het staan-gedeelte van de tribune parallel met het wedstrijdbad. Het is niet 
de bedoeling dat alle aanwezige trainers continue op de tribune staan maar dat er een 
rotatie is tussen de trainers.  

 

Er zal voldoende signalisatie en markering aanwezig zijn om de looprichting voor de 
zwemmers aan te duiden. 

 



 

 

 

We starten over de hoofden. Dat wil zeggen dat, bij aankomst de zwemmers in het water 
blijven tot de volgende serie gestart is. De banen 1 tot 4 verlaten het bad langs de 
rechterzijde en banen 5 tot 8 langs de linkerzijde. Uitzondering hierop is de laatste serie voor 
het programmanummer rug en tijdens de series rugslag. Tijdens deze laatste wedstrijden 
blijven de zwemmers in het water tot iedereen is aangekomen en verlaten dan het zwembad 
via de zijkant. Pas als de zwemmers uit het water zijn zal de volgende serie in het water 
gefloten worden.  

 

 

4. Uitzwemmen 

De mogelijkheid tot uitzwemmen is voorzien in het trainingsbad. Een toezichter is aanwezig 

om de regels in verband met het uitzwemmen te laten naleven.  

 Er wordt uitgezwommen enkel in de oneven banen (1-3-5). 

 Geen gebruik van startblokken. 

 Continue zwemmen. Geen keerpunten of starten oefenen. 

 Na het uitzwemmen dienen de zwemmers direct het trainingsbad te verlaten met 

uitzondering van BRABO elite en TSV zwemmers. 

 

Circulatieplan trainingsbad: 

 

 

 

 



 

 

5. Publiek 

 

Publiek is niet toegelaten in het zwembadcomplex. Voor zij die dit wensen kunnen de 

wedstrijd volgen via de website en/of de splash-me applicatie waar we live de resultaten 

op zullen publiceren. 

 

6. Officials 

Alle officials dragen verplicht een mondmasker. Handschoenen zijn optioneel. Officials 
moeten zuiver sportschoeisel of badslippers dragen, op blote voeten fungeren is niet 
toegestaan. Officials worden gevraagd hun stadskledij in een zak mee te nemen naar hun 
plek rond het zwembad, de lockers zijn niet toegankelijk.  
 
Wij voorzien flesjes water voor de fungerende officials. Officials die een ganse dag 
fungeren zullen we een broodje aanbieden dat ze ’s ochtends dienen te bestellen. 
 
De juryvergadering zal plaatsvinden in de kelder van het zwembad. 
 
De wedstrijd zal gebeuren via elektronische tijdopname, daardoor kunnen we het aantal 
officials beperken. Het jurysecretariaat waar alle resultaten verwerkt worden zal bemand 
worden door twee personen.  
 
Voor de jurysamenstelling zal de minimum reglementaire bezetting wordt bepaald door 
de huidige versie van de zwemreglementen. Deze zal op voorhand aan de deelnemende 
clubs worden doorgegeven. Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de club om 
ervoor te zorgen dat de opgenomen officials daadwerkelijk aanwezig zullen zijn. Indien 
een official moest afvallen dient de club een vervanger te voorzien anders zal de 
wedstrijd niet kunnen doorgaan wegens te weinig officials. 
 

 

Tot slot 

 
Iedereen die zich niet houdt aan deze regels kan de toegang ontzegd worden.  
 
Wij willen vragen om u zo strikt mogelijk aan de regels te houden om de wedstrijd zo veilig 
mogelijk te laten doorgaan. Indien u zich ziek voelt en/of koorts heeft vragen wij u niet naar 
de wedstrijd te komen en contact te nemen met uw huisarts. 
 
Dank u wel.  
 


