
 
Aandachtspunten voor zwemmers en begeleiders tijdens het PK 2019 in 

SportOase Philipssite Leuven 
 

1. De deuren van Sportoase gaan open om 8h00. Toegang tot het zwembad vanaf 08h10.  
 

2. Medailles worden enkel uitgereikt aan de zwemmer tijdens de podiumceremonie. Ze worden niet meegegeven met 
derden. (op uitdrukkelijk verzoek van de Zwemfederatie Vlaams-Brabant) 
 

3. Fotoshoot: Tijdens het PK, kan een fotograaf aanwezig zijn. Er worden sfeer- en gerichte beelden gemaakt van het 
bad, de zwemmers, het publiek, de trainers en afgevaardigden, de officials en helpers.  Dit beeldmateriaal kan 
gebruikt worden op de websites van de zwemclubs en het provinciaal bestuur. Door aanwezig te zijn op deze 
wedstrijden geeft de aanwezige impliciet toestemming tot het maken en gebruiken van dit beeldmateriaal. 
Personen die deze toestemming niet geven moeten dit schriftelijk melden aan de sportsecretaris van de inrichtende 
club 

 
4. Inzwemmen gebeurt in 2 shiften:  

✔ heren ’s ochtends van 8u20 tot 8u50 en in de namiddag van 13u55 tot 14u25 (start wedstrijd 14u30) 
✔ dames ’s ochtends van 8u55 tot 9u25 (start wedstrijd 9u30), en in de namiddag van 13u20 tot 13u50 
✔ op zondag worden de dames en de heren omgewisseld, de dames zwemmen dan eerst  

 
5. Een lunch kan besteld worden in de cafetaria voor 10h00. Er kan geen eigen lunch gebruikt worden in de cafetaria 

(hiervoor is zaal Becks ter beschikking voor de zwemmers). Gelieve rekening te houden met de drukte en het 
beperkte aantal plaatsen in de cafetaria. Daarom stellen we voor om in groepen te eten:  
✔ 1ste groep kan eten van 11u45 tot 12u45.  
✔ 2de groep (voornamelijk voorbehouden voor de zwemmers in wedstrijd 6, 7, 23 en 24, officials, trainers, 

afgevaardigden en juryleden) kan eten van 12u50 tot 13u35 
 

6. Tijdens de middagpauze moet iedereen het zwembad, de “natte cafetaria” en de tribunes verlaten: opnieuw 
toegang vanaf 13u10. De zaal Becks in de gang van het business center op de 1e verdieping zijn beschikbaar als 
rustruimte voor de zwemmers. Geen bedjes toegelaten. Er zijn stoelen en tafels beschikbaar. Geen eigen lunch in 
de cafetaria. Zaal Becks is ook ter beschikking als pauze ruimte tijdens de wedstrijd. 

 
7. Het is in de zwembadzone niet toegelaten om te eten, niet tijdens de wedstrijd maar ook niet tijdens de pauzes. 

Drank wordt enkel toegelaten in niet-glazen recipiënten. Er staan ook vuilbakken genoeg dus lege flesjes in de 
vuilbakken! 

 
8. Aan de rode lijn bij de kleedkamers moeten de schoenen uitgedaan worden. In de zwembadzone, voorbij de 

voetbadjes, moeten er zwembadslippers gedragen worden, ofwel beschermhoesjes over de schoenen.  
✔  Buiten het zwembad moeten er altijd schoenen gedragen worden, niet dezelfde als in het zwembad.  Geen 

zwemmers op blote voeten door het complex!  
✔ Iedereen die de zwembadzone binnengaat, moet door de voetbaden met slippers en voeten! 
✔ Zwemmers dragen minstens een t-shirt over hun zwempak/broek als ze buiten het zwembad gaan. 

 
9. De zwemmers en officials gebruiken enkel de aan hen toegewezen kleedcabines, en NIET de voor het publiek 

voorbehouden individuele cabines. (ook niet om binnen- of buiten te gaan ☺)  
1. De zwemmers van LAQUA en de officials gebruiken de kleedcabines op de -1 achteraan de cafetaria.  

 



 
2. De zwemmers van de bezoekende clubs gebruiken de kleedcabines op het gelijkvloers, onmiddellijk aan de 

ingang binnengaan. 
 

10. De zwemmers kunnen rond het wedstrijdbad zitten en in het voorbehouden gedeelte van de “natte” bar. 
Zwemmers mogen matjes meebrengen, maar veldbedden zijn niet toegestaan. 

 
11. Het instructiebad mag enkel gebruikt worden om in- of uit te zwemmen, niet om te spelen. Er mogen geen 

rugzakken of ander gerief geplaatst worden rond het instructiebad. Voor het in- en uitzwemmen, hebben we 2 
banen gereserveerd. De 2 andere banen zijn gereserveerd voor bezoekers van Sportoase.  

 
12. Het recreatiegedeelte, de sauna- en welnesszone, alsook de andere ‘droge’ sportaccomodaties van Sportoase zijn 

verboden gebied voor wedstrijdzwemmers. Trainers, spreek uw zwemmers hierover aan aub! 
 

13. Gelieve het zwembad, de kleedkamers, douches en toiletten netjes te houden. Gebruik de vuilnisbakken aub. 
 
 

Met oprechte dank,  
SportOase Philipssite Leuven Leuven Aquatics 

 


