
Beste club, 

 

Hieronder een aantal richtlijnen voor de wedstrijd van komende zondag.  

Gelieve dit 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. 

• Door het groot aantal zwemmers en de aanwezigheid van publiek zullen alle clubs, 
met uitzondering van de organiserende club, een plaats krijgen in de sporthal. We 
verwachten de zwemmers enkel in het zwembad wanneer ze worden afgeroepen om 
hun wedstrijd te zwemmen. Na het zwemmen van hun wedstrijd gaan ze terug naar 
de sporthal. Opgelet : veldbedden, eigen stoeltjes, … zijn in de sporthal niet 
toegelaten! Gelieve ook enkel badslippers of binnenschoenen te dragen. 

• Om te veel drukte in het zwembad te vermijden is het publiek welkom vanaf 13u50 
aan 5 EUR. Voor 13u50 kan men buiten wachten of in cafetaria Point Final. 

• Programma’s zullen ter plaatse NIET beschikbaar zijn. Ze zullen vanaf zaterdag te 
vinden zijn op onze website www.brabozik.be 
 

 
Inzwemmen 

Inzwemmen zal gebeuren in 2 shiften 
 

• 13u05 – 13u25 : ZiK en AZSC 

o Zwemmers kunnen binnen om 13u 

o Zwemmers van AZSC begeven zich na het inzwemmen naar de sporthal 

• 13u30 - 13u50 : AIS, HZA, AZK, HOZT, SHARK, ZVL 

o Zwemmers kunnen zich omkleden vanaf 13u10 en wachten daarna in de 

sporthal tot het inzwemmen begint. 

o Na het inzwemmen neemt iedereen terug plaats in de sporthal 

 

Kleedkamers (zwembad) 

Kleedkamer 1 : Meisjes ZiK  

Kleedkamer 2 : Meisjes AZSC, HZA, HOZT, SHARK 

Kleedkamer 3 : Meisjes AZK, ZVL, AIS 

Kleedkamer 4 : Jongens ZiK, AIS, HZA 

Kleedkamer 5 : Jongens AZSC, HOZT, AZK 

Kleedkamer 6 : Jongens ZVL, SHARK 

Officials / Coaches kunnen de individuele kleedkamers gebruiken. Voor deze zijn er lockers 

die werken met 1 EUR muntstukken 

 



 

Medailles 

• Er is een herinneringsmedaille voorzien voor alle deelnemers. Deze zal tijdens de 
wedstrijd aan de afgevaardigde van elke club worden meegegeven. 

 

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


