
Aan de kassa zullen GEEN programma's beschikbaar zijn.  Gelieve hiermee rekening te houden. 
 
Door het grote aantal deelnemers zal het inzwemmen in verschillende groepen gebeuren: 
12.00u - 12.25u: SHARK 
12.30u - 12.55u: IJZPC-KAZS-HZS-ZVL-MOZKA-WST-ZGEEL 
13.00u - 13.25u: DZO-DMB-HZA-ZOLA-LWB-ZS-ZCT-ZBD 
 
De toegang tot het zwembad zal ook in groepen gebeuren (om een te grote toevloed in één keer te vermijden): 
Alle zwemmers dienen de "zwemmersingang" (klein halletje rechts) te nemen.  Het publiek komt binnen via de 
grote hoofdingang.  
 
11.45u - 11.55u: toegang SHARK (ENKEL ZWEMMERS via zij-ingang)  
 
12.05u - 12.25u: toegang IJZPC-KAZS-HZS-ZVL-MOZKA-WST-ZGEEL (ENKEL ZWEMMERS via zij-ingang)  
 
12.25u - 12.55u: toegang DZO-DMB-HZA-ZOLA-LWB-ZS-ZCT-ZBD (ENKEL ZWEMMERS via zij-ingang) 
 
Het PUBLIEK kan vanaf 12.50u via de HOOFDINGANG het zwembad betreden. 
 
Het instructiebad (15m-bad, diepte 1.80m) staat gedurende de ganse wedstrijd ter beschikking van de zwemmers 
om in- en uit te zwemmen.   
 
De wedstrijd zelf start om 13.30u. 
Het inzwemmen voor het tweede deel is van 17.30u tot 18.25u (in één groep). 
Bij het begin van het tweede deel zullen er nog twee reeksen g-zwemmen georganiseerd worden (18.30u – 
18.40u). 
Het tweede deel zelf start dan om 18.40u.  De finales starten om 21.00u.  Na de finales worden de aflossingen 
gezwommen. 
Het einde van de wedstrijd is voorzien omstreeks 22.00u. 
 
Publiek kan plaats nemen rond het wedstrijdbad. Er zullen banken en stoelen worden voorzien. 
Startzijde en zijkant jurytafel dienen wel STEEDS te worden vrijgehouden.  De trainers en afgevaardigden moeten 
zich opstellen aan de overzijde van het bad.  Er zal gewerkt worden met een oproepkamer. Na de wedstrijden 
moeten de zwemmers via het instructiebad terug naar het recreatiebad gaan (dus langs de trainers). 
 
De zwemmers moeten plaatsnemen rond het recreatiebad en het doelgroepenbad (vanaf 12.00u).  Er zullen geen 
stoelen aanwezig zijn. Het gebruik van matjes kan van pas komen.   Er zal aangeduid worden welke club waar 
moet zitten. 
GEEN ENKELE ZWEMMER MAG GEBRUIK MAKEN VAN HET RECREATIEBAD.   Hierop zal streng worden 
toegezien! 
Gelieve ook geen rommel achter te laten.  Er zullen voldoende vuilzakken hangen. 
SHARK zit op dezelfde plaats als vorig jaar. 
 
Tijdens de wedstrijd zullen de uitslagen ook in real-time online te volgen zijn op onze website: www.hzc.be 
 
Aan de inkom (hoofdingang zwembad) zullen de nodige snacks (broodjes, spaghetti, hamburgers, rijsttaartjes) te 
koop aangeboden worden. 
 


