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Laatste belangrijke afspraken voor de wedstrijd zondag 25 september 2022 - Dilbeek
From <wedstrijd@dizv.be>
To Annie AZL <annie.bijloos@skynet.be>, Ann DDAT <ann.d@proximus.be>, Stijn DIZV <sportsecretariaat@dizv.be>, Nancy KLSVZ

<sportsecretarisklsvz@gmail.com>, Philippe KVZP <voorzitter@kvzp.be>, Jef SCWR <jozef.koeks@skynet.be>, Johan SCZ
<johanmatthijs@telenet.be>, Serge STZ <sportsecretaris@zwemclubstz.be>, Fabio TRUST <sportsecretaris@zwemclubtrust.be>, Joeri ZCK
<inschrijvingen@zck.be> 2 more...

Cc Wedstrijd organisatie DIZV <wedstrijd@dizv.be>, Penningmeester DiZV <penningmeester@dizv.be>, Andy Gijsens <andy.gijsens@outlook.com>,
Trui Sulmont <trui.sulmont@telenet.be>, Bart Vandecasteele <bart.vandecasteele@gmail.com>

Date 2022-09-20 13:42

 2022 09 25 programma_OPEN DiZV.pdf(~4.5 MB)

Beste clubs, 

In de laatste rechte lijn naar onze wedstrijd in Dilbeek, enkele afspraken en mededelingen. Kan u de deelnemers van uw club deze afspraken
zeker doorgeven: 

Locatie: Zwembad Dilkom Beeldhouwkunstlaan z/n, 1700 Dilbeek. 
Parkeren enkel op de toegelaten plaatsen (de politie controleert hier !! ) 

Deuren: openen om 12u45 voor deelnemers.   
Door het groot aantal deelnemers (253 zwemmers) moeten we enkele belangrijke keuzes maken. Enkel de zwemmers , officials en 1
afgevaardigde en 1 trainer per 10 zwemmers worden in de zwemhal toegelaten + crew van DiZV en de aangeduide redders. We vragen de clubs om
zich hier strikt aan te houden.  
Daarnaast zal ook de grootste club , STZ, de tribune-boven als rustplaats krijgen.    
Supporters worden daarom enkel toegelaten op het eerste kleine deel van de tribune dit zonder toegangsprijs maar we vragen de supporters
om slechts voor de sessie/reeks van hun zwemmer te komen kijken zodat iedereen de kans krijgt.  
We hopen dat de clubs begrijpen dat we het comfort van de zwemmers voorrang geven op het publiek.   

Programma: in bijlage van deze mail (editie onder voorbehoud), printen & meebrengen mag er zullen ook een (beperkt aantal) programma's te
koop worden aangeboden.  

Maar ook steeds up to date te vinden op: 
Onze website : www.dizv.be 
via kalender van Swimrankings.net (Swimrankings - Swimming Rankings and Results - Worldwide, International Swim Sport ) 
en op de SPLASHME app .   

De resultaten worden ook 'live' gedeeld via de SpashMe app   

Inzwemmen per club: OPGELET AANPASSING AAN DE EERDERE COMMUNICATIE
Ook door het groot aantal zwemmers gaan we het inzwemmen in DRIE (3) sessies van slechts 20 minuten organiseren. We hopen dat trainers de
5 minuten verkorting maar het extra comfort zullen kunnen begrijpen. 
Daarom is het inzwemmen nu niet per geslacht maar PER CLUB en we starten 5 minuutjes vroeger om 12:55 ! 
12:55 -13:15 - 74 zwemmers van DDAT - KLSVZ - SCZ

13:15 -13:35 - 77 zwemmers van KVZP - AZL - ZCK - ZORO - TRUST

13:35 -13:55 - 82 zwemmers van STZ - SCWR - ZIOS

Club enveloppe:  vanaf 13:00 en tot 13:45  wordt de afgevaardigde aan de jurytafel (ter hoogte startblokken) verwacht voor het ophalen van
de clubenveloppe, af te tekenen en de aanwezigheden binnen te brengen. De samenstelling van de aflossingsploegen mogen binnengebracht
worden tot en met de pauze na wedstrijd nummer 8.   

Start wedstrijd: 14:00  De zwemmers van de eerste 2 reeksen worden ten laatste op 5 minuten voor de start van het programma aan de
startblokken verwacht. De afgevaardigde zal hiervoor zorgen. 

Officials:  De officials dienen zich daar aan te melden voor 13u15 v. De juryvergadering start 13u30.  

Kleedkamers: De zwemmers gebruiken de groepscabines van het zwembad. Officials kunnen de individuele kleedhokjes van het zwembad 
gebruiken. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers. 

Zwemhal of 'natte zone' van het complex: De zwemmers, afgevaardigden en trainers kunnen gebruik maken van een toegewezen plaats rond het
zwembad en op de tribune voor STZ.  Matjes, veldbedden en plooistoelen zijn NIET toegelaten in de zwemhal ( sportzakken toegelaten), voor
STZ zijn deze op de tribune wel toegelaten. De zwembadzone mag enkel betreden worden op zwembadslippers of op blote voeten. Buiten de
zwembadzone moet er steeds schoeisel gedragen worden. Gelieve de sporthal, het zwembad, de kleedcabines, douches en toiletten netjes te
houden. Gebruik de vuilniszakken die ter beschikking zullen zijn. 

Eten: Het is in de zwembadzone niet toegelaten om te eten: niet tijdens de wedstrijd en ook niet tijdens de pauzes. De cafetaria is
doorlopend open.  

Laten we er één groot zwemfeest van maken. 

http://www.dizv.be/
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=159351254


9/20/22, 6:20 PM Roundcube Webmail :: Laatste belangrijke afspraken voor de wedstrijd zondag 25 september 2022 - Dilbeek

https://web0092.zxcs.be/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=20552&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/2

met sportieve groeten, 

DiZV team 

Pascal Dom


