
UZKZ cup 4/7/2021 Covid richtlijnen en organisatie 
 

 

1. Algemeen 
 

Om deze wedstrijd mogelijk te maken, moet iedereen zich houden aan de strikte 

maatregelen opgelegd door de verschillende overheden, Sport Vlaanderen, de Vlaamse 

Zwemfederatie en de zwembadbeheerder Lago Club Zwevegem Fit.  

We rekenen op ieders medewerking om deze wedstrijd zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het ‘Protocol voor de organisatie van 

sportevenementen en wedstrijden' , ‘het basis protocol sport en corona’ van Sport 

Vlaanderen en het 'Vlaams Heropstartplan zwemmen' van de Vlaamse Zwemfederatie.  

Personen die moedwillig onderstaande maatregelen en/of aanwijzingen negeren, zullen 

onmiddellijk het zwembad moeten verlaten. 

Wie zich ziek of koortsig voelt, komt niet naar de wedstrijd. Indien je zwemmers, 

officials, trainers, medewerkers,... ziet met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 

(zichtbare koorts, hoesten, voortdurend kuchen,...), rapporteer je dit onmiddellijk aan de 

kamprechter of iemand van de organisatie (zie punt 12). 

 

2. Publiek 
 

Er wordt geen publiek toegelaten op de tribune of in de zwembadhal. Er mag buiten geen 

publiek blijven rechtstaan aan de ramen die uitgeven op het zwembad. Deze zone is 

afgespannen met een lint. 

 

3. Het zwembad 

3.1. Inkom  
 

De clubs zullen buiten, ter hoogte van de ingang van het zwembad, verzamelen op 4 

verschillende tijdstippen afhankelijk van hun inzwemuur. Er zijn hiervoor 12 zones 

voorzien op het grasplein voor het zwembad (zie bijlage A). Tijdens het wachten houdt 

men zich aan 1,5 m afstand. De afgevaardigde of trainer komt de enveloppe afhalen bij 

de medewerker van de organisatie (Greet Ameye, Inge Decock en Tineke Lecluyse). Deze 

zal zich opstellen ter hoogte van de inkomdeur. Een medewerker begeleidt elke club naar 

zijn kleedkamer en dit 25 minuten voor de betreffende inzwemtijd (zie bijlage B en C). In 

de kleedruimtes zijn eigen stoeltjes, maar geen bedden toegelaten. 

Het gebruik van handgel bij betreding van het gebouw is verplicht. Bij iedere (nieuwe) 

toegang tot het zwembad moeten de handen verplicht vooraf ontsmet worden. In het 

hele zwembadcomplex zijn mondmaskers verplicht voor personen geboren in of voor 

2010.  

We vragen dat de ouders niet blijven staan in de ontvangstzone van de clubs (zie bijlage 

A).  



3.2. In het bad  
 

Onderstaande personen worden toegelaten in het zwembad: 

• Zwemmers die uit de oproepzone komen 

• Zwemmers die net hun wedstrijd gezwommen hebben 

• Trainers met een maximum van één trainer per tien zwemmers 

• Redder (Pieter Planckaert), toezichthouders (namen zijn telkens bij de 

specifieke functies in dit draaiboek vermeld) en een medisch team 

(voormiddag: Annick Goedhart en Jeroen Verfaillie, namiddag: Annick 

Goedhart en Isabel Carpentier) 

Trainers, officials, redders en toezichthouders dragen verplicht een mondmasker. 

Trainers (ook zonder CV) zullen de taken van afgevaardigde overnemen in het zwembad. 

Aan elke club wordt een kleedruimte toegekend. Deze zijn opgesplitst in twee zones: 

tentenzone en kleedkamers van zwembadcomplex. In bijlage B kan je de verdeling 

terugvinden. Toegang tot de kleedruimtes gebeurt in vier shiften, zoals ook het 

inzwemmen is ingedeeld: eerste shift om 8u/13u, tweede om 8u15/13u15, derde om 

8u30/13u30 en vierde om 8u45/13u45 (zie bijlage C). 

De zwemmers die in de kleedkamers van het zwembadcomplex zitten, kunnen gebruik 

maken van de toiletten die daar voorzien zijn. De zwemmers die in de tentenzone zitten, 

kunnen gebruik maken van toiletten die op het buitenterrein zijn geplaatst. Er mag geen 

gebruik gemaakt worden van de toiletten om zich om te kleden. In de toiletten zal waar 

nodig ontsmettingsgel worden voorzien. Het gebruik ervan is verplicht. Na het 

toiletbezoek is iedereen verplicht zijn handen te wassen. De toiletten zullen op 

regelmatige basis gereinigd worden door de hygiëneverantwoordelijke. In de voormiddag 

gebeurt dit door Hein Avet en in de namiddag door personeel van Lago. 

 

4. Inzwemmen 
 

Het inzwemmen is ingedeeld in vier shiften: eerste shift om 8u/13u, tweede om 

8u15/13u15, derde om 8u30/13u30 en vierde om 8u45/13u45 (zie bijlage C). De clubs 

zullen een tijdslot en baan/banen toegewezen krijgen om in te zwemmen. Enkel de 

zwemmers en trainers van de clubs die in dat tijdslot inzwemmen, worden toegelaten in 

de zwembadhal. Het inzwemmen gebeurt in groepen van maximum 50 zwemmers en in 

sessies van max. 10 minuten. De trainers en zwemmers blijven in de kleedruimtes totdat 

de baanverantwoordelijke voor het inzwemmen hen komt halen. Alleen trainers gaan 

mee naar de zwembadhal, de eventuele afgevaardigden blijven bij hun clubbubbel in de 

kleedruimtes. De clubs worden verdeeld over de twee zijden van het zwembad (zie 

bijlage C).  Kijk goed aan welke kan je club start. De zwemmers moeten ten allen tijde 

blijven doorzwemmen, stoppen tijdens de opwarming is verboden. Oefenen op spurtjes 

en starten wordt niet toegelaten. De toezichthouders zullen toezien op het naleven van 

de maatregelen. Hiervoor zal zowel aan start-als aan keerpuntzijde één toezichthouder 

per twee banen aanwezig zijn. Het toezicht wordt uitgevoerd door de reeds aanwezige 

toezichthouders, aangevuld met Vicky Legrand, Tom Meert en Gilles Boerhave.  

Zorg dat de minimum afstand van 1,5 m met andere clubs ten allen tijde bewaard wordt. 

Na het inzwemmen komen de zwemmers uit het water aan hun toegewezen startzijde, 

kleden ze zich aan en verlaten de zwembadhal per club onder begeleiding van hun 



trainer. Doe dit zo vlot mogelijk zodat de volgende groepen op tijd hun opwarming 

kunnen starten. 

Trainers dragen een mondmasker en blijven aan de hen toegewezen startzijde staan. 

Twee minuten voor het einde van de sessie worden drie korte fluitsignalen gegeven om 

de zwemmers en trainers te waarschuwen. Met een lang fluitsignaal worden de 

zwemmers uit de baan gelaten. 

Bij het binnengaan en verlaten van de zwembadhal dient het circulatieplan gevolgd te 

worden (zie bijlage D). 

 

5. Wedstrijd 
 

Vooraleer de zwemmers de zwembadhal binnenkomen, wordt er door een medewerker 

gecontroleerd of de zwemmers zich naar de oproepkamer mogen begeven. Voor de 

zwemmers die de zwembadhal binnenkomen vanuit de buitenzone (via de rode pijl) is de 

verantwoordelijke Chris Maenhout en voor de zwemmers die de zwembadhal 

binnenkomen via de kleedkamers van het zwembadcomplex (via de groene pijl) is dat 

Greet Ameye (zie bijlage D.1) 

De eerste oproepkamer wordt bemand door Inge Decock en bevindt zich naast het 

kinderbad (zie bijlage D). De tweede oproepkamer bevindt zich naast de lengterichting 

van het zwembad en wordt bemand door Sylvie Vanden Broucke (zie bijlage D). Anthony 

Ysenbaert begeleidt de zwemmers tussen de twee oproepkamers. De zwemmers nemen 

plaats op de hen toegekende plaats in de oproepkamer. Stoelen zijn er verboden. 

De afstand van 1,5 m moet in de oproepkamer gerespecteerd worden, indien de 

zwemmers ouder zijn dan 10 jaar. Er zal een markering aangebracht worden op de muur 

om de afstand te verzekeren. 

In de oproepkamer dragen de zwemmers hun mondmasker. 

De zwemmers wachten hun beurt af in zwemkledij, geen enkele andere kledij is 

toegestaan in de oproepkamer, met uitzondering van een paar badslippers. Zwemmers 

mogen een handdoek en eventuele kledij met zich meebrengen in de oproepzone, indien 

die zich in een gesloten zak bevindt die ze met zich meedragen. 

Op teken van een official mogen de zwemmers vertrekken vanuit de oproepkamer naar 

de zone achter de startblok (na de start van de vorige reeks en nadat de 2de voorgaande 

reeks de zwembadhal heeft verlaten). Ze bergen hun slippers op in de gesloten zak, 

leggen hun opbergzak tegen de muur en wachten tot de startprocedure wordt ingezet. 

De zwemmers mogen hun mondmasker afnemen zodra zij zich klaarmaken voor de start, 

tot het verlaten van de aankomstzone. 

Het gebruik van emmers en opbergbakken zijn verboden. Spuwen mag niet, natmaken 

mag enkel met water uit de eigen drinkfles. 

Na de start van de volgende reeks komen de zwemmers zo vlug mogelijk uit het water, 

nemen hun opbergzak en volgen het circulatieplan dat is aangegeven met pijlen (zie 

bijlage D) om de zwemmers die zich naar de startblokken begeven niet te kruisen. 

Tussen de reeksen zal er over de hoofden gestart worden behalve bij rugslag, om 

kruising tussen aangekomen en de startende zwemmers te vermijden. 



Bij rugslag komen eerst de aangekomen zwemmers uit het water vooraleer de 

zwemmers van de volgende reeks in het water worden toegelaten. Ze moeten wachten 

aan de zijkant waar ze uit de weg moeten staan van de officials. Pas nadat de nieuwe 

reeks gestart is, mogen de aangekomen zwemmers hun zak ophalen en verlaten ze zo 

snel mogelijk de zwembadhal. 

Zowel uitzwemmen als douchen is verboden. Andere baden dan het competitiebad zullen 

daarom gesloten blijven. 

Er is geen mogelijkheid tot feedback van de trainer onmiddellijk na de wedstrijd. Alleen 

trainers kunnen de uitslagen van de wedstrijden bekijken. 

Er zijn geen pauzes voorzien. 

 

6. Afgevaardigden en trainers 
 

Afgevaardigden en trainers dragen steeds een mondmasker, ook aan de rand van het 

zwembad (trainers). 

Er wordt een afbakening voorzien voor de trainers. Die zal zich situeren aan de kant van 

de kleedruimtes langs baan 0 (zie bijlage D). Hierbij wordt de afstandsregel van 1,5 m 

gerespecteerd. 

Trainers en afgevaardigden zijn duidelijk herkenbaar voor welke club zij fungeren. 

Trainers kunnen in de zwembadhal geen feedback geven aan hun zwemmers na de 

wedstrijd. 

Indien er een afgevaardigde is, blijft die bij de clubbubbel. Hij/zij mag niet naar de 

zwembadhal. De taken van afgevaardigde worden overgenomen door de trainer (ook 

zonder CV). 

Na de wedstrijd kunnen trainers het zwembad verlaten via de gewone uitgang. 

 

7. Officials 
 

Alle officials dragen verplicht een mondmasker tijdens het volledige verblijf in de 

zwembadinfrastructuur. Zorg dat het esthetisch sober is. Een discreet logo of tekening 

wordt getolereerd. Handschoenen zijn optioneel. 

Officials komen binnen langs de gewone inkom van het zwembad en gaan via de trap in 

de cafetaria naar de tribune (zie bijlage D.2). Bij het betreden van de tribune kan het 

officialboekje afgetekend worden. Om naar de zwembadhal te gaan, nemen ze de trap op 

het einde van de tribune naar beneden (zie bijlage D.2). In de zwembadhal volgen ze de 

aangeduide looprichtingen (zie bijlage D.2). 

Er zijn geen omkleedruimtes voorzien. Kom naar de wedstrijd in je witte kledij en gepast 

schoeisel (zuiver sportschoeisel of badslippers). Op blote voeten fungeren is niet 

toegestaan. 

De juryvergadering gaat door ter hoogte van de tribune (zie bijlage D.2). 



De wedstrijdorganisatie heeft een COVID verantwoordelijke (Anneleen Cottyn) 

aangeduid. Volg strikt de aanwijzingen op! 

Op diverse plaatsen in het zwembad zal ontsmettingsgel ter beschikking zijn. Het gebruik 

hiervan is verplicht. Zorg zelf voor ontsmettingsgel voor gebruik tijdens de wedstrijd. 

Flesjes drinkwater (plat en bruis) worden voorzien tijdens de juryvergadering. Tijdens de 

wedstrijd wordt niet meer rondgegaan met water. 

Er zijn geen pauzes voorzien, doe dus zeker nog een sanitaire stop voordat de wedstrijd 

begint. 

Officials worden in de week voor de wedstrijd door de kamprechter aangesteld. De lijst 

wordt de week voor de wedstrijd bekend gemaakt. Alle andere officials worden 

vrijgesteld. 

Het vrijstellen van officials heeft geen invloed op het berekenen van het nodig aantal 

officials voor de wedstrijd op basis van de ingeschreven zwemmers. 

BELANGRIJK: Als een aangeduide official niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd, dient hij 

ZELF een andere official te verwittigen om zijn/haar plaats in te nemen. De 

organiserende club en de kamprechter worden hiervan op de hoogte gebracht, zodat de 

toegangslijst voor de wedstrijddag aangepast kan worden. 

 

8. Medewerkers, toezichthouders en jury 
 

Een overzicht van alle medewerkers is terug te vinden in bijlage E. De toezichthouders en 

jury volgen enkel de looprichtingen die geldig zijn voor de zwemmers en officials (zie 

bijlage D). Links van de ingang van de zwembadhal (groene pijl bijlage D.1) is een jury- 

en computertafel voorzien. Steven Mignauw, Robby Huysentruyt & An Hinnekens zullen 

daar plaatsnemen. 

 

9. Zwembadcomplex verlaten 
 

Wie klaar is met zwemmen, wordt gevraagd het zwembadcomplex te verlaten. Ook 

tussen de wedstrijden door mogen de zwemmers het zwembadcomplex verlaten en 

buiten in hun zone (zie bijlage A) vertoeven. 

 

10. Podiumceremonie 
 

Er worden geen podiumceremonies gehouden. De medailles kunnen na afloop van de 

wedstrijd door de afgevaardigde/trainer afgehaald worden. 

 

11. Zwembadcapaciteit 
 

In bijlage F is een overzicht van de capaciteit van het zwembadcomplex opgenomen. 



 

12. Problemen 
 

U kan zich steeds richten tot een medewerker van UZKZ (herkenbaar aan de blauwe 

UZKZ T-shirt) of bij de redder van dienst. 

Bij zeer dringende gevallen of indien u geen medewerker kan bereiken, kunt u steeds 

contact opnemen met volgende personen: 

Coördinator: Patrice Ready 0478/375047 

COVID-verantwoordelijke: Anneleen Cottyn 0496/733883 (zie bijlage D) bijgestaan door 

Stefaan Vanneste van ‘Safer by SyinNa’ 

 

13. Bijlagen 
 

A: Verzamelplanning en evacuatieplaats 

B: Verdeling kleedruimte 

C: Inzwemplanning 

D.1: Algemeen grondplan (met circulatieplan) voor zwemmers 

D.2: Algemeen grondplan (met circulatieplan) voor officials 

E: Medewerkers 

F: Zwembadcapaciteit 

 

 

 

 


