
Beste, 

 

Hierbij enkele afspraken n.a.v. corona. 

Mogen wij vragen om thuis te blijven als je je niet goed voelt. 

KST duidt een coronaverantwoordelijke aan. De afgevaardigden van de clubs zijn de 
coronaverantwoordelijken voor de clubs. 

 

Vanaf het moment dat je de inkomhal betreedt, is er een mondmaskerplicht voor 
iedereen (ook -12 jarigen). Deze wordt alleen maar afgezet om te zwemmen, te eten 
en te drinken. Na het verlaten van het water wordt deze zo vlug mogelijk terug 
opgezet. Zorg dat elke zwemmer een zakje bij heeft om zijn mondmasker in op te 
bergen voor de start. Gebruik van slippers of zuiver schoeisel is verplicht. Blote 
voeten zijn niet toegestaan. 

 

De afgevaardigde kan de enveloppe van de club in de inkomhal komen ophalen. 
Waarna deze terug naar buiten gaat om de zwemmers op te wachten. Vanaf een club 
volledig is kan deze zich komen aanmelden en wordt deze club begeleid naar de 
kleedkamers. Kledij blijft niet hangen in de kleedkamers. Gelieve deze mee naar het 
bad te nemen. Er is ook de gelegenheid om deze op te bergen in een locker (met 
gebruik van € 1). Gelieve de tijd in de kleedkamers zo kort mogelijk te houden. 

 

Aan het zwembad is een circulatieplan. Gelieve dit te volgen. De zwemmers blijven 
op de plaats die hen is toegewezen. 

 

Het inzwemmen zal in 2 groepen gebeuren: groep 1 van 13u00 tot 13u25 en groep 2 
van 13u30 tot 13u55. Gelieve deze tijden te respecteren om grote drukte bij de 
wisseling van de groepen te vermijden. Er zijn geen starten en sprintjes toegestaan. 
De zwemmers blijven zwemmen. Om zo veel mogelijk in onze “bubbel” te blijven 
volgende verdeling per baan. 

 

Groep 1 van 13u00 tot 13u25: 

AZK baan 1 en 2 

HZA baan 3  

KST baan 4, 5 en 6 

 

Groep 2 van 13u30 tot 13u55: 

AZV baan 1  

SHARK baan 2 en 3 

VWZ baan 4 

ZVL baan 5 en 6 

 



Prijzen kunnen afgehaald worden door de zwemmers of afgevaardigden tijdens de 
wedstrijd aan de trap naar de douche. Dit zal afgeroepen worden. 

De prijzen van de aflossingen worden afgehaald door de afgevaardigde in de 
inkomhal. Zodat de zwemmers niet moeten blijven wachten in de inkomhal (om grote 
drukte te vermijden). 

 

Voor het cafetaria zijn de regels van de horeca van toepassing. De tribune in het 
zwembad doet dienst als cafetaria. Daar zijn de regels van de horeca ook van 
toepassing. 

 

De afgevaardigde komt zich aanmelden aan de jurytafel om te tekenen voordat er 
ingezwommen mag worden. 

 

Alle officials melden zich ten laatste 13u15 bij de kamprechter. 

 

Mogen wij vragen om deze regels naar al jullie leden te communiceren en te vragen 
om deze na te leven. 

 

Hopelijk wordt het zo voor iedereen een echt zwemfeest. 

Alvast bedankt. 

 

Bestuur KST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het circulatieplan in het zwembad is als volgt.  Probeer dit zoveel mogelijk te 
respecteren en blijf bij je groep.  
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