
 

 

Afspraken Zwemwedstrijd CVB 50m  
Molenbeek 30 januari 2022  

Locatie: Olympisch Zwembad Louis Namèche, Van Kalckstraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  

Parking: de parkeermogelijkheden in de buurt zijn beperkt. Zeker rekening mee te houden dat (het zwembad 
ligt naast het RWDM stadion) dat door de thuismatch van RWDM er vanaf 14:30 een parkeerverbod zal gelden 
rond het stadion en zeker op de parking achteraan.  Om problemen te vermijden is het aan te raden de wagens 
voor de namiddag sessie te verplaatsen. 

Deuren: openen om 08u00 voor aangemelde deelnemers , afgevaardigden, trainers  en officials voor controle 
Covid-Safe-Ticket (CST). Toegang publiek is NIET toegestaan (COVID maatregel)  Iedereen is verplicht het 
mondmasker te dragen behalve waar het door de activiteit niet mogelijk is.  

Inzwemmen  
start in de voormiddag om 8u30 tot 8u55 voor de meisjes & dames  en om 9u00 tot 9u25 voor de jongens & 
heren  
start in de namiddag om 13u30 tot 13u55 voor de  jongens & heren  en om 14u00 tot 14u25 voor de meisjes & 
dames . 

Oproepkamer  Er zal enkel een oproepkamer zijn in het zwembad zijn. Daar zullen de zwemmers hun 
startkaart ontvangen en per reeks doorschuiven naar de startblokken. Het mondmasker is hier ook verplicht tot 
aan de startblok en terug op te zetten na het beeindigen  van hun  reeks. 

Start wedstrijd: 9u30 in de voormiddag en 14:30 in de namiddag. De zwemmers van de eerste 4 reeksen worden 
ten laatste op 5 minuten voor de start van het programma aan de oproepkamer (langs het zwembad) verwacht.  

Programma: De resultaten worden ook gedeeld via de SpashMe app en op 2 plaatsen uitgehangen worden  

Aankomst: Verwelkoming van de clubs. Bij aankomst in het zwembad melden de afgevaardigden zich bij onze 
medewerkers aan de jurytafel op de eerste verdieping langs het zwembad. Ze ontvangen de omslag met het 
programma, de forfaitlijsten, aflossingsploegen. De afgevaardigden geven hun licentienummer op en dienen ook 
af te tekenen bij het jurysecretariaat in het zwembad voor einde inzwemmen zowelbij de voormiddag als 
opnieuw bij de namiddag sessie. De samenstelling van de aflossingsploegen mogen binnengebracht worden tot 
na wedstrijd nummer 28.. 

Officials:  De officials worden verwacht op het gelijkvloers in de official ruimte (naast de sporthal). De officials 
dienen zich daar aan te melden voor 08u45 voor de voormiddag sessie en voor 13u45 voor de namiddag sessie. 
De juryvergadering start respectievelijk om 09u00 en 14u00. Officials die de hele dag fungeren krijgen een 
broodje aangeboden. De voorkeur van het broodje kan ’s morgens opgegeven worden aan de verantwoordelijke 
medewerker voor of net na de juryvergadering. Mogen we de clubs, die onvoldoende officials hebben 
opgegeven, met aandrang vragen om alsnog op de wedstrijddag zelf de nodige officials te leveren.  

Kleedkamers: De zwemmers en officials gebruiken enkel de aan hen toegewezen kleedcabines. De kleedkamers 
bevinden zich op de eerste verdieping. De zwemmers gebruiken de groepscabines van het zwembad. Officials 
kunnen ofwel de individuele kleedhokjes van het zwembad of een kleedkamer naast de official ruimte 
(gelijkvloers), gebruiken. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers.  



 

Sporthal Tribune & Zwembad: De zwemmers, afgevaardigden en trainers moeten gebruik maken van de sporthal 
op het gelijkvloers of de tribune op de tweede verdieping. De clubs BOUST, WN en CNBA gebruiken de Tribune 
de andere clubs de sporthal.  Matjes, veldbedden en plooistoelen zijn ENKEL hier toegelaten, zelfs aan te raden. 
Langs het zwembad is geen materiaal (matjes, stoelen, bedjes noch sportzakken) toegelaten. Het is aangewezen 
de zwemmers voorzien van trui , trainingsbroek, slaapzak .. het is fris in de sporthal. De zwembadzone mag enkel 
betreden worden op zwembadslippers of op blote voeten. Buiten de zwembadzone moet er steeds schoeisel 
gedragen worden. Geen zwemmers op blote voeten door het complex! De zwemmers moeten minstens een T-
shirt aantrekken wanneer ze in het complex rondlopen. De zwemmers moeten even stappen van de sporthal of 
de tribune tot het zwembad. Laat je zwemmers zich warm genoeg aankleden.  

Het instructiebad mag enkel gebruikt worden om uit te zwemmen, niet om te spelen. 

Eten & Drinken: Het is in de zwembadzone niet toegelaten om te eten: niet tijdens de wedstrijd en ook niet 
tijdens de pauzes.. Er zullen frisdranken en broodjes te verkrijgen zijn. Deze kunnen en mogen ook worden 
gegeten op de tribune of in de sporthal. Drank wordt enkel toegelaten in niet-glazen recipiënten . Enkel wanneer 
men eet en drink en kan men het mondmasker NIET dragen.  

Gelieve de sporthal, het zwembad, de kleedcabines, douches en toiletten netjes te houden. Gebruik de 
vuilniszakken die aan de clubs worden ter beschikking gesteld : lege flesjes in de vuilniszakken & -bakken!  

Medailles: Zonder publiek en om iedereen zo snel en veilig mogelijk huiswaarts te laten keren zal er GEEN 
medaille ceremonie gehouden worden. De afgevaardigden kunnen na de laatste wedstrijd voor en namiddag de 
medailles voor hun club ophalen bij de verantwoordelijke DIZV aan de jurytafel.  

Laten we er één groot zwemfeest van maken !  
DIZV en de medewerkers van het zwembad van Molenbeek  danken u voor de medewerking. 

EXTRA COVID maatregelen  
geldig Molenbeek 30 januari 2022 

CST : Bij aankomst zal aan de ingang vanaf 16 jaar het CST gevraagd worden (gevaccineerd of getest of genezen) 
enkel de aangemelde personen krijgen toegang, geen publiek noch supporters toegelaten in het complex. Men 
mag het complex verlaten maar toont een merkteken dat het CST reeds gescand werd bij het terug binnenkomen. 

Mondmaskers : mondmaskers zijn binnen verplicht voor iedereen (+6 jarigen). De zwemmers zullen het 
mondmasker pas afnemen wanneer ze zich klaarmaken achter de startblokken voor hun reeks/wedstrijd. Zeker 
bij elke verplaatsing of wanneer men rechtstaat zal het mondmasker verplicht gedragen worden.  

Afstand houden binnen de wachtzones (dit wil zeggen de sporthal of de tribune) wordt er een afstand van 1,5 
m tussen de club bubbels gehanteerd. Wanneer men, neerzit én de afstand tussen de clubbubbels gehouden kon 
worden mag het mondmasker af in de rustruimte. Wanneer men zich verplaatst in het zwembadcomplex kan de 
afstand niet gehouden worden en is dus een mondmasker verplicht.  

CO2 meters in het complex – vanaf 900 PPM  zal er een extra verluchtings protocol gebruikt worden   - vanaf 
1200 ppm wordt de wedstrijd stilgelegd en moet iedereen het complex verlaten. 


