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Houdt voldoende afstand 
Was regelmatig je handen 
Ben je ziek, blijf in uw kot

Specifieke 
maatregelen 
 ed: 01/09/20

Voor een gezonde 
wedstrijd
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Publiek
Door de zwembadbeheerder is er 
geen publiek toegelaten.

• Is verantwoordelijk voor de toepassing van de 
maatregelen binnen de club bubbel buiten de 
wedstrijdruimte 

• Draagt altijd correct een mondmasker en zichtbaar 
het toegangsbandje 

• Dragen zuiver schoeisel, op blote voeten lopen is niet 
toegestaan 

• Zorgt ervoor dat de zwemmers niet te vroeg naar de 
oproepkamer gaan. 

• Zijn visueel herkenbaar voor welke club ze fungeren

Trainers  
&Afgevaardigden

Afgevaardigde(n):

Aantal afgevaardigden:

≤ 12 jaar > 13 jaar

≤ 10 1 1

≤ 20 2 1

> 21 3 2

Aantal trainers:

≤ 10 1

≤ 20 2

≤ 30 3

> 31 4

Trainer(s):
• Is verantwoordelijk voor de toepassing van de 

maatregelen binnen de club bubbel binnen de 
wedstrijdruimte 

• Draagt altijd correct een mondmasker en het 
toegangsbandje 

• Draagt zuiver schoeisel, op blote voeten lopen is niet 
toegestaan 

• Nemen de taken over van de afgevaardigde in het 
zwembad 

• Het geven van feedback na een wedstrijd is NIET 
toegestaan in het zwembad
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Toegang zwembad

Publiek wordt niet toegelaten op de tribune

Gescheiden inkom voor zwemmers, 
officials, trainers en publiek

• ENKEL de afgevaardigde komt de omslag voor de club 
afhalen.  

• Onder begeleiding van de afgevaardigde komen alle 
zwemmers binnen. Handen worden ontsmet en 
worden naar hun toegewezen plaats begeleidt. ≥ 13 
jarigen dragen correct een mondmasker bij iedere 
verplaatsing. 

• Zwemmers blijven binnen hun eigen club bubbel. 
Binnen deze bubbel is het voor de zwemmers niet 
verplicht een mondmasker te dragen. 

• De toiletten mogen NIET als omkleedruimte gebruikt 
worden. 

• Dragen van zuiver schoeisel is verplicht bij 
verplaatsingen. Op blote voeten lopen is niet 
toegestaan. 
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• Maximum 15 minuten opwarming per club 

• Maximum 12 zwemmers per baan. 

• Iedere club zal een tijdslot en baan worden 
toegewezen. Deze dient gerespecteerd te 
worden. Buiten het tijdslot en baan kan er niet 
(meer) opgewarmd worden in het water. 

• Zwemmers blijven ten allen tijden door 
zwemmen. Stoppen is niet toegestaan. 

• Het is niet toegestaan het zwembad langs de 
panelen te verlaten. 

• Oefenen van starts, keerpunten en sprints is 
niet toegelaten. 

• 2 minuten voor het einde van de sessie worden 
3 korte fluitsignalen gegeven om de zwemmers 
en trainers te waarschuwen. 

• Op het einde bij een lang fluitsignaal worden de 
zwemmers per baan uit het water gelaten. 

Opwarming

Tijdslot & banen
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• Verzamel niet te vroeg aan de oproepkamer 

• Mondmasker is niet verplicht 

• Enkel de zwemkledij mag gedragen worden, geen 
andere kledij is toegelaten 

• Handdoek en reservemateriaal mag enkel in 
gesloten zak meegenomen worden. 

• Zich nat maken, spuwen met zwembadwater is 
niet toegestaan 

• De zwemmer blijft binnen de markeringen van 
zijn baan en houdt 1,5m afstand tegenover de 
andere zwemmers 

Wedstrijd

Oproepkamer
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• De zwemmer blijft tegen het muur/raam 
staan. legt zijn zak en schoeisel mooi tegen 
de muur/raam 

• Na de start van de vorige reeks gaat de 
zwemmer onmiddellijk aan de blok staan en 
blijft daar 

• Na de wedstrijd komen de zwemmers langs 
dezelfde zijde uit het water, ze verlaten het 
zwembad zo snel mogelijk. 

• Het materiaal kan opgehaald worden 
wanneer de volgende zwemmer aan de blok 
staat. Er wordt voldoende afstand 
behouden. 

• Het zwembad wordt zo snel mogelijk 
verlaten. 

• ER IS GEEN FEEDBACK met de trainer

Wedstrijd

Aan de blok - na de wedstrijd
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• Er is geen podium voorzien 

• De medailles worden na de wedstrijd 
meegegeven met de afgevaardigde of 
trainer 

• Wanneer een zwemmer al zijn wedstrijden 
heeft gezwommen wordt er aanbevolen om  
het zwembad te verlaten. 

Podium
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