
Draaiboek organisatie 
wedstrijd 

26 juni 2021
Dendermondse Zwemclub Olympos

Houd voldoende afstand. 
Was regelmatig je handen. 
Ben je ziek, blijf in uw kot!

VOLG ALTIJD DE AANWIJZINGEN VAN DE STEWARDS EN 
OFFICIALS



Corona verantwoordelijke

Mail: dzo@zwemfed.be

Isabel De Wilde, secretaris DZO,  wordt aangeduid als corona 
verantwoordelijke. Zij is verantwoordelijk voor het strikte 

verloop van alle maatregelen inzake hygiëne en organisatie.



Voormiddag: 100-200 
wedstrijden:

+ 11 jaar

Namiddag lange 
afstand:+11 jaar

Korte afstand:

9-10jaar

Volg steeds de pijlen van het 
circulatieplan! 



Cafetaria en 
andere 
verkoop

• DZO is niet verantwoordelijk voor 

eventuele corona overtredingen in 

de cafetaria. Het is aan de uitbater 

om toe te zien dat de door de 

Nationale Veiligheidsraad 

voorgeschreven maatregelen 

gerespecteerd worden.

• Pop-up stands (promotie, verkoop 

kledij e.d.) worden niet toegestaan.

• De verkoop van voedingswaren 

gebeurt enkel in de cafetaria of op 
buitenterras cafetaria!



GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN TIJDENS 
WEDSTRIJD



Praktische 
organisatie

• DZO verbindt zich er toe om 

een draaiboek met alle 

richtlijnen betreffende het 

verloop van de wedstrijd van 

A tot Z vooraf te 

communiceren aan de 

kamprechter en aan de 

deelnemende clubs.



Toegang zwembad

• Binnenkomen zwembad onder begeleiding van de afgevaardigde. 

• Handen worden ontsmet.

• Begeleiding naar plaats.  +12 jarigen dragen correct een 
mondmasker bij iedere verplaatsing. 

• Zwemmers blijven binnen hun eigen club bubbel. Binnen bubbel is 
het verplicht een mondmasker te dragen. 

• De toiletten mogen NIET als kleedruimte gebruikt worden. 

• Trainers, afgevaardigden, officials, medewerkers dragen ALTIJD een 
mondmasker binnen het gebouw.

• Bij iedere toegang tot het zwembad moeten de handen verplicht 
ontsmet worden!

• ENKEL de afgevaardigde komt de omslag voor de club afhalen.

• LIGBEDDEN ZIJN VERBODEN! Stoeltje meebrengen.



Bezoek 
Cafetaria

DZO is 
niet verantwoordelijk 
voor de bezoekers van de 
cafetaria en het al dan 
niet volgen van de 
Coronamaatregelen
.
De cafetaria beschikt nu 
over een  zomers 
Coronaproof terras 



Afgevaardigde

• Is verantwoordelijk voor de toepassing 
van de maatregelen binnen de club 
bubbel buiten de wedstrijdruimte 

• Haalt de enveloppe alvorens met de 
volledige groep het zwembad te 
betreden.

• Gaat op aangeven van steward de groep 
halen en betreden samen het 
zwembad.

• Draagt altijd correct een mondmasker.

• Dragen zuiver schoeisel, op blote 
voeten lopen is niet toegestaan.

• Zorgt ervoor dat de zwemmers niet te 
vroeg naar de oproepkamer gaan.

• Zijn visueel herkenbaar voor welke club 
ze fungeren.



Trainer

• Is verantwoordelijk voor de 
toepassing van de maatregelen 
binnen de club bubbel binnen de 
wedstrijdruimte.

• Draagt altijd correct een 
mondmasker. 

• Draagt zuiver schoeisel op blote 
voeten lopen is niet toegestaan.

• Bespreking na de wedstrijd aan rand 
van bad is niet toegelaten.



Officials

• Officials komen in officialoutfit toe.

• Persoonlijke spullen houdt elke official bij 
zich.

• Officials die een hele dag fungeren kunnen 
op voorhand een broodje bestellen dat 
individueel en op naam zal geleverd 
worden. Hierbij hoort ook een drankje.

• We voorzien voor de officials en voor de 
briefing ruimte aan het zwemmersterras 
binnen en bij goed weer  locatie aan het 
Terras buitenbad.

• .



Opwarming

• Maximum 40 minuten opwarming per club 

• Iedere club zal een tijdslot en enkele banen 
worden toegewezen. Deze dient gerespecteerd te 
worden. Buiten het tijdslot kan er niet (meer) 
opgewarmd worden in het water.  

• 2 minuten voor het einde van de sessie worden 3 
korte fluitsignalen gegeven om de zwemmers en 
trainers te waarschuwen. 

• Op het einde bij een lang fluitsignaal worden de 
zwemmers per club uit het water gelaten.

• Zwemmers blijven doorzwemmen, stoppen 
tijdens opwarming is niet toegelaten.

• Oefenen op sprinten en starten niet toegelaten.



Oproepkamer

• Verzamel niet te vroeg aan de oproepkamer. 
Er worden twee oproepkamers voorzien. In 
elke oproepkamer blijft de zwemmer 
rechtstaan en respecteert de 1,5m afstand. 

• Mondmasker is verplicht tot net voor 
wedstrijd (net voor startblok).

• Enkel de zwemkledij mag gedragen worden, 
geen andere kledij is toegelaten. Enkel 
badslippers of zuiver schoeisel zijn 
toegelaten. 

• Zwemmer voorziet zelf kleine af te sluiten zak 
om schoeisel, handdoek en mondmasker 
tijdens de wedstrijd te bewaren.

• De zwemmer blijft binnen de markeringen 
van zijn baan en houdt 1,5m afstand 
tegenover de andere zwemmers



Wedstrijd aan de blok en na 
de wedstrijd

• De zwemmer blijft tegen het muur/raam 
staan. Bergen hun schoeisel op in hun zak en 
leggen deze mooi tegen de muur/raam

• Na de start van de vorige reeks gaat de 
zwemmer onmiddellijk aan de blok staan en 
blijft daar. 

• Zich nat maken voor de wedstrijd, spuwen 
(met water) is niet toegestaan.

• Er wordt over de hoofden gestart.



Wedstrijd aan de blok en na de 
wedstrijd

• Na de van de volgende reeks komen de zwemmers 
uit het water.

• Het materiaal kan opgehaald worden onder 
begeleiding steward en men verlaat zo snel 
mogelijk de zwemhal via de “bokaal”

• Aankleden en volledig afdrogen gebeurt in de 
groepskleedkamers(clubbubbels)

• Het zwembad wordt zo snel mogelijk verlaten.

• Zwemmers blijven niet bij trainer staan.

• Douchen na de wedstrijd is niet mogelijk. 

• Zwemmers kunnen geen gebruik maken van 
kleedkamers om zich om te kleden. Dit gebeurt 
binnen de ruimte waar de bubbel zich bevindt.



Podium

• Er is GEEN podium voorzien

• De medailles worden na de 
wedstrijd meegegeven met de 
afgevaardigde of trainer 

• Wanneer een zwemmer al zijn 
wedstrijden heeft gezwommen 
wordt er aanbevolen om het 
zwembad te verlaten. 
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Kelderruimte

Aanwezigen in het zwembad tijdens 
opwarming:
- 50 zwemmers
- 20 officials (briefing en middag 

buiten)
- 8 trainers
- 15 medewerkers.

Aanwezigen in het zwembad tijdens 
wedstrijd:
- 40 zwemmers
- 20 officials
- 8 trainers
- 15 medewerkers



Verdeling kleedkamers Voormiddag

Verdiep 0 = level zwembad

• 1= STW 

• 2=STW

• 3= STW

• 4= NSG

• 5= STA

• 6= STA

• 7= STA

• 8= ZVW 

Verdiep -1 = kelder

• 9= AST

• 10=LZV

• 11= DZO

• 12= DZO

• 13= DZO

• 14= AST



Verdeling kleedkamers Namiddag

Verdiep 0= Level zwembad

• 1= STW

• 2=---

• 3=---

• 4= NSG

• 5= HOZT

• 6= HOZT

• 7= HOZT

• 8= TZT

Verdiep -1=kelder

• 9= AST 

• 10=LZV

• 11= DZO

• 12= DZO

• 13= DZO

• 14= ---



Verdeling inzwemmen voormiddag

Van 7u45-8u25

• Baan1 = DZO 

• Baan2 = DZO 

• Baan3 = NSG(1)

• Baan4 = STW 

• Baan5 = STW 

• Baan6 = ZVW

•

• Baan1 = AST 

• Baan2 = AST 

• Baan3 = STA 

• Baan4 = STA 

• Baan5 = LZV 

• Baan6 = LZV

•

Van 8u35-9u15



Verdeling inzwemmen namiddag

Van 12u15-12u55

• Baan1 = DZO 

• Baan2 = DZO 

• Baan3 = DZO 

• Baan4 = LZV 

• Baan5 = TZT 

• Baan6 = NSG 

• Baan1 = HOZT 

• Baan2 = HOZT

• Baan3 = HOZT

• Baan4 = STW

• Baan5 = AST 

• Baan6 = AST 

Van 13u05-13u45



Dank je wel om samen 
met ons een Corona 
veilige wedstrijd mogelijk 
te maken.

We wensen alle 
zwemmers een 
aangename wedstrijd 
toe. 
Officials, trainers, 
afgevaardigden, 
kamprechter en alle 
helpers danken we voor 
het engagement.


