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1. Voorwoord 

- Wij verwelkomen jullie allen op onze wedstrijd te Ieper.  

- Het is voor onze zwemvereniging de eerste wedstrijd die we organiseren in ons zwembad 

te Ieper 

- Indien er vragen zijn , kun je je steeds richten tot onze medewerkers, herkenbaar met 

een t- shirt “team ISWIM” 

- Er is voldoende parking voorzien bij het zwembad of naast de voetbalvelden (zie bijlage A 

grondplan) 

 

2. Publiek (polsbandje en hoesje over de schoenen verplicht bij betreden zwembad) 

- Het publiek is welkom tijdens onze wedstrijd. Er zullen in totaal een 200-tal plaatsen zijn. 

- Een toegangsticket kost 5 euro persoon 

- Kinderen tem 12 jaar kunnen gratis binnen, voor hen moet je geen ticket kopen.  

- Toegangstickets dienen aan de ingang van het zwembad gekocht te worden, waarna je 

een polsbandje zal krijgen , zodat je na verlaten zwembad opnieuw binnen kan na tonen 

polsbandje. Mogen we vragen dit rond je pols aan te brengen, zodat onze mensen bij 

controle kunnen vaststellen dat je reeds betaald hebt. 

- Daarnaast krijgen jullie ook hoesjes om over je schoenen te trekken van zodra je het 

zwembad betreedt. Gelieve ze bij te houden na verlaten zwembad, zodat je ze terug kan 

aandoen bij binnenkomen zwembad.  

- De cafetaria is vrij toegankelijk voor het publiek tijdens de wedstrijd. Hier kunnen jullie 

genieten van een drankje en een hapje. 

- De uitslagen zal je kunnen raadplegen in de cafetaria.  

 

3. Toegang tot het zwembad voor de clubs 

- De clubs worden ontvangen aan de ingang van het zwembad, waarbij de afgevaardigde 

de enveloppe kan afhalen met daarin nodige programma’s, polsbandjes(aantal trainers in 

functie van aantal zwemmers), alsook vuilniszak (om afval te verzamelen) 

- Graag schoenen uitdoen bij betreden kleedruimtes  

- Graag je toegewezen ruimte respecteren (zie bijlage A) en netjes houden (vuilniszak 

voorzien) 

- Er mag geen gebruik gemaakt worden van de toiletten om zich om te kleden 

- Bedjes zijn niet toegelaten. Plooistoeltjes kunnen wel, enkel indien plaats in de jou 

toegewezen ruimte.  

- Afgevaardigden dienen wedstrijd goed op te volgen , zodat zwemmers tijdig aan de 

oproepkamer / start zijn 

 

4. Inzwemmen 

- Er wordt ingezwommen in 2 shifts (zie bijlage B).  Gelieve dit tijdsslot te willen 

respecteren.  

- Graag respect voor onze allerkleinste zwemmers tijdens de opwarming 

- Baan 1 vrij houden voor de sprints 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                

5. Wedstrijd  

- Iedere zwemmer dient zich aan te melden aan de oproepkamer (zie plan bijlage A) 

- Mogen we vragen na je wedstrijd de zwembadruimte telkens te verlaten en je terug te 

begeven naar de jou toegewezen rustzone. 

- Er is een pauze voorzien van maximaal 15 minuten (te bepalen door de kamprechter) 

 

6. Officials 

- De jurysamenstelling werd op voorhand vastgelegd (bijlage C) 

- De officials verzamelen in de cafetaria van sporthal 2 (zie plan bijlage A) (ten laatste 

tegen 13 uur) , waar ook de juryvergadering zal plaats vinden.  

- Persoonlijke spullen zal je kunnen achterlaten in die ruimte (op eigen risico), gezien die 

ruimte wordt afgesloten na de juryvergadering. Waardevolle voorwerpen kun je 

eventueel opbergen in lockers van zwembad. Na de wedstrijd kunnen die spullen 

opgehaald worden.  

- Na de juryvergadering verplaatsen de officials zich naar het zwembad. 

- Eerste flesje water meenemen vanuit de officialruimte. Nadien worden extra flesjes 

uitgedeeld in het zwembad. 

- Gezien het een drukke wedstrijd betreft, zou ik vragen dat de officials in de buurt blijven 

van het zwembad/ cafetaria sporthal 1, zodat we tijdig de wedstrijd zonder vertraging 

kunnen hervatten na de pauze  

 

7. Podiumceremonie 

- De podiumceremonie wordt gehouden in de cafetaria sporthal 1  

- De ceremonie voor de 9- en 10-jarigen zal gebeuren tijdens de pauze, voor alle andere 

zwemmers is dit voorzien na alle  wedstrijden.  

- Hou er rekening mee dat we de wedstrijd na de pauze tijdig aanvatten, ook al is de 

podiumceremonie voor de 9- en 10-jarigen nog niet afgelopen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                

 

Bijlage A    Grondplan zwembad – locatie parking 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                

 

BIJLAGE B SCHEMA INZWEMMEN 
 

    
 

    
 

 

Clubs Afkorting Aantal  Uren  

    zwemmers inzwemmen 

IEPER Swimming ISWIM 49 12u30 - 12u55 

        

GOLD Swimming Team GOLD 18 13u00 - 13u25 

Izegemse Krekelzwemmers IKZ 23 13u00 - 13u25 

Koninklijke Kortrijkse Zwemclub KZK 9 13u00 - 13u25 

Koninklijke Waregemse Zwemclub KWZC 19 13u00 - 13u25 

Ursus Zwemclub Zwevegem UZKZ 39 13u00 - 13u25 

Veurnse Zwemvereniging VZV 15 13u00 - 13u25 

Zwemclub Ter Borcht Meulebeke ZTB 20 13u00 - 13u25 

        

Bruinvissen Diksmuide ZB 27 13u25 - 13u50 

Dolfijnen Middelkerke DMI 14 13u25 - 13u50 

Koninklijke Brugse Zwemkring BZK 25 13u25 - 13u50 

Royal Ostend Swimming Club ROSC 30 13u25 - 13u50 

Torhoutse Zwemclub Thor TZT 25 13u25 - 13u50 

Zwemclub Tieltse Zeeduivels ZTZ 19 13u25 - 13u50 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Bijlage C        Jurysamenstelling 
 

 


