
 

    
 

 
Beste zwemmers, coaches en officials, 
 

In deze brief nog een paar laatste punten van aandacht voor de LangeBaanWedstrijd-
Hellas-Glana op zondag 28 april a.s. in Eindhoven.  

 
* In de hal worden publiek en zwemmers gescheiden: de zwemmers kunnen naar de 

kleedkamer, het publiek kan via de walk of fame naar de tribune Oostzijde.  

  
* Entree met programma is € 3,50, alleen entree € 2,50, los programma € 1,50 

 
* De coaches kunnen zich voor de verenigingsenvelop melden bij Melanie Köhlen in de 

hal (per 10 zwemmers 1 programma met een maximum van 3 programma’s). 

 De coaches kunnen gedurende de wedstrijd met de bij de programma’s ontvangen 
bonnen in de KNZB ruimte iets te drinken of te eten halen.  

 
* Wij gaan ervan uit dat de officials die door de verenigingen zijn aangemeld, ook 

aanwezig zullen zijn om te fungeren! Er zal gewerkt worden met een roulatiesysteem. 

Graag dit communiceren binnen jullie vereniging. 
 Aanvang juryvergadering: 12:15 uur in de ruimte van de KNZB. 

 De officials dienen zich ook te melden bij Melanie Köhlen in de hal.  
 

* LET OP: gewijzigde aanvangstijden: 
 het inzwemmen begint om 12:30  uur en duurt tot 12:55 uur in het grote bad; 
 aanvang wedstrijd is om 13:00 uur. 

 Vanaf 13:00 uur kan er worden in- en uitgezwommen in het Torenbad (vier 25 
m banen).  

 Einde wedstrijd ca. 18:15 uur.  
 
* De voorstart bevindt zich naast de douches, daar kunnen de zwemmers zich 

aanmelden. Ze worden serie voor serie doorgelaten naar de start. Zorg dat de 
zwemmers op tijd aanwezig zijn. Indien niet gemeld bij de voorstart dan volgt 

uitsluiting van deelname. 
 
*  De wedstrijd is te volgen via livetiming: zie t.z.t. op livetiming 28-04-2019 

 
Mochten jullie op de wedstrijddag nog vragen hebben dan kun je terecht bij een Crew-lid 

van Hellas-Glana, herkenbaar aan de licht groene poloshirts. 
 
Nog vragen? Mail naar rikie.hellas-glana@hetnet.nl of bel 06 55 82 61 84 (Rikie Lensen). 

 
Voor dringende zaken op de wedstrijddag zelf is de coördinator organisatie ter plekke 

(Pieter Kerremans) bereikbaar op 06 10 43 71 20. 
 
Wij wensen jullie een sportieve en succesvolle wedstrijd toe!  

 
Zwemcommissie en organisatie, 

Hellas-Glana 

http://yannz.nl/livetiming/limiet19/index.html
mailto:rikie.hellas-glana@hetnet.nl

