
Beste club, 

Hieronder kan je een overzicht vinden van de maatregelen die wij nemen om onze wedstrijd 
veilig te kunnen laten.  

Gelieve deze maatregelen aandachtig door te nemen en ze zeker ook aan jullie trainers, 
officials en zwemmers door te geven. 

Algemene richtlijnen 

• Kom niet naar het zwembad : 
o wanneer je je niet goed voelt 
o wanneer je onder 1 dak woont met iemand die positief getest is 
o als u 2 dagen voor de wedstrijd aangeduid bent als “hoog risico contact”. 
o binnen de 7 dagen nadat je positief getest bent of nog geen 48u symptoomvrij 

• Verzorg je handhygiëne 
 

COVID-maatregelen 

• Publiek is niet toegelaten. 
• Er mag niet op blote voeten rondgelopen worden in het zwembad. Enkel zuivere 

binnenschoenen of slippers zijn toegelaten.  
• Mondmaskerplicht voor iedereen in het ganse zwembadcomplex.  
• Zwemmers houden hun mondmasker aan tot wanneer ze zich in het water begeven. 

Neem een plastieken zakje mee waar je je mondmasker samen met je schoenen (en 
eventuele kledij) in stopt en achter de startblok legt. Je doet je mondmasker en 
schoenen terug aan, onmiddellijk na het inzwemmen of je wedstrijd. 

• Zakje om schoeisel, mondmasker en kledij in te steken is verplicht te gebruiken achter 
de startblok. 

• Medewerkers, officials en trainers dragen het mondmasker gedurende de hele 
wedstrijd. Enkel om te drinken of een hapje te eten mag het afgezet worden. 

• De afgevaardigden van de clubs zien toe op het correct toepassen van de regels. Als 
de maatregelen niet correct opgevolgd worden zal de volledige club het zwembad 
moeten verlaten na 3 opmerkingen. 

• Enkel door de maatregelen correct op te volgen kan deze wedstrijd georganiseerd 
worden zonder PCR en CST. 

 
Inzwemmen 

Inzwemmen zal gebeuren in 2 shiften. We verwachten dat de zwemmers aanwezig zijn 10 
minuten voor ze kunnen inzwemmen. Kom niet vroeger. 
 

• 17u15 – 17u35 : 
o KAZSC + DZV : baan 1 
o SVAZ + GBZ : baan 2 
o ZVL + SCR : baan 3 
o OLD DUTCH + KST : baan 4 
o CNSW : baan 5 

• 17u35 – 18u :  
o BGS + SHARK : baan 1 
o LZV + BEST + AC : baan 2 
o KZNA + FAST + IKZ + ROSC: baan 3 
o PSV + CNBA : baan 4 
o SWEM + MEGA + WST + ZDKK + STW : baan 5 



Horeca 

• De cafetaria van het zwembad zal geopend zijn. Er is een Covid Safe Ticket nodig om 
toegang te krijgen tot de cafetaria. 

 

Programma 

• Programma’s zullen ter plaatse NIET beschikbaar zijn, ze zullen vanaf zaterdag 
geplaatst worden op onze website www.brabozik.be 
 

 

 Aarzel niet om ons te contacteren mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn! 


