
   
 

 
   

Praktische afspraken wedstrijd DBT cup, Beringen – 27 maart 2022 
 
Beste voorzitter, secretaris, sportsecretaris, 
Beste officials, train(st)ers, afgevaardigden, 
Beste zwemmers en ouders, 
 
We zijn zeer vereerd jullie welkom te mogen heten op onze zwemwedstrijd in het zwembad 
‘Mijn zwemparadijs’ te Beringen van zondag 27 maart.  
 
Graag willen we jullie hierbij enkele praktische afspraken mededelen:  
 
Kleedkamers:  
- zwemmers: groepskleedkamers, rechts na de inkom.  
Op de deur van de kleedkamer zal aangegeven worden welke clubs welke kleedkamer ter 
beschikking hebben.  
- Trainers, afgevaardigden en officials: individuele kleedkamers, links na de inkom. 
Let op: De lockers in de individuele kleedkamers werken met muntstukken van 2€. 
 
Inzwemmen:  
Inzwemmen is van 13u00 tot 13u40.  
Let op: het inzwemmen gebeurt enkel in het sportbad. Het instructiebad (in de aparte ruimte 
achter het sportbad) mag niet worden gebruikt, noch tijdens het inzwemmen, noch tijdens de 
wedstrijd. Er kan dus niet worden los gezwommen. Ook mag er niet gezwommen worden in 
het recreatiebad.   
Gelieve te noteren dat er voor de start van de officiële wedstrijd een wedstrijd is voor onze 
pre-competitiezwemmers.  
 
Juryvergadering:  
De juryvergadering vindt plaats in de polyvalente ruimte om 13u15. Hiervoor gaat men boven 
aan de trap naar rechts. 
 
Inkom:  5€ 
Er zullen voldoende mensen aanwezig zijn om iedereen naar de juiste plaats te wijzen. Let 
op: er zijn slechts een beperkt aantal programma’s te koop en dit aan 1€.  
 
Cafetaria:  
Het cafetaria is geopend. Let op: er kan enkel betaald worden met cash geld.  
 
 
Met sportieve groeten en tot zondag. Let op: van zaterdag op zondag gaan we ook over op 
zomeruur!! 
 
Bestuur en medewerkers van zwemclub De Beringse Tuimelaars 
 



   
 

 
   

Hoe het zwembad ‘Mijn Zwemparadijs’ bereiken?  
 
Adres: Koolmijnlaan 189, 3582 Beringen 

Sportoase be-MINE Beringen is centraal gelegen op de bruisende be-MINE Site. En is prima 
bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer of met de wagen! 
Bovendien beschik Sportoase be-MINE Beringen over een ruime fietsenstalling! 

Met de wagen 

De Koolmijnlaan (N72) loopt vlak langs de be-MINE site. Via het rondpunt kan u makkelijk de 
grote parking oprijden. 

 


