
Beste club, 
 
Hieronder kan je een overzicht vinden van de maatregelen die wij nemen om onze wedstrijd veilig 
te kunnen laten doorgaan met publiek. Gelieve deze maatregelen aandachtig door te nemen en ze 
zeker ook aan jullie trainers, officials, zwemmers en supporters door te geven.  
   
Algemene richtlijnen: 

• Wanneer iemand zich niet goed voelt, kom aub niet naar de wedstrijd. 
• Verzorg je handhygiëne 
• Er mag niet op blote voeten rondgelopen worden in het zwembad. Enkel zuivere 

binnenschoenen of slippers zijn toegelaten. Publiek dat in het zwembad plaatsneemt dient 
schoenovertrekjes (die we ter beschikking stellen) aan te doen. 

  
COVID-maatregelen 

• Mondmaskerplicht voor iedereen in het ganse zwembadcomplex.  
• Zwemmers houden hun mondmasker aan in de oproepkamer en doen dit, samen met hun 

schoenen (en eventuele kledij), uit wanneer ze achter de startblok staan. Ze doen hun 
mondmasker en schoenen terug aan, onmiddellijk na hun wedstrijd. 

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

• Covid Safe Ticket controle bij binnenkomst in het zwembadcomplex voor iedereen (dus ook 
zwemmers – officials – trainers – medewerkers) vanaf 13 jaar. Om alles vlot te laten 
verlopen gelieve de Covid QR code klaar te houden bij het binnengaan 
  

Inzwemmen 
• Inzwemmen al gebeuren in 2 shiften. We verwachten dat de zwemmers aanwezig zijn 10 

minuten voor ze kunnen inzwemmen : 
o 13u – 13u25 :  

 Brabo ZiK : baan 1 + 2 
 Brabo AZSC : baan 3 + 4 
 Brabo MZVA + ZVL : baan 5 

o 13u30 : 13u55 :  
 Brabo SVAZ + HOZT : baan 1 + 2 
 AZK + ZS : baan 3 + 4 
 ZOLA + KST : 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 
  

Inkom en Publiek 
• Publiek is niet toegelaten 
• Programma’s zullen ter plaatse NIET beschikbaar zijn, ze zullen vanaf zaterdag geplaatst 

worden op onze website www.brabozik.be 
• Alle zwemmers zullen een plaats krijgen in de sporthal. In het zwembad zelf zijn geen 

zwemmers toegelaten behalve als ze in de oproepkamer worden verwacht of hun wedstrijd 
zwemmen. Veldbedden, stoeltjes, … zijn niet toegelaten! 

  
Medailles 

• Er zijn enkel medailles voorzien voor de eendjes 9-10 jaar voor wedstrijd 1. Deze zullen 
worden uitgereikt om 15u. 
 
 

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

http://www.brabozik.be/

