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Richtlijnen ShaRK 400m-wedstrijd: 

 
1. Inzwemmen: 

 Er wordt ingezwommen in 4 blokken van 15 min. 

 Geen gebruik van startblokken. 

 Continue zwemmen.  Geen keerpunten of starten oefenen. 

 Clubs dienen zich te houden aan onderstaand schema.  Clubs per baan zodat de 

bubbels gescheiden blijven. 

 Blok 1 en 3 start aan de kant van de startblokken en verlaten ook langs deze kant 

het bad. 

 Blok 2 en 4 start aan de overzijde van de startblokken en verlaten ook langs de 

kant het bad. 

 Langs elke zijde van het bad zal ten minste 1 toezichthouder staan. 
 

Schema inzwemmen: 
 

Inzwemmen 9-12 jarigen:   Inzwemmen 13+ jarigen: 

          
Blok 1 13u25 - 13u40    Blok 1 17u55 - 18u10   

Club: Baan Aantal zwemmers   Club: Baan Aantal zwemmers 

AZV 6 2   AZK 1 9 

ZGEEL 3,4 en 5 18   RCSM 2 7 

ZVL 1 en 2 12   ZGEEL 5 en 6 17 

      ZS 3 7 

      ZVL 4 8 

Blok 2 13u40 - 13u55     
   

Club: Baan Aantal zwemmers    
   

BRABO 1 t/m 6 33   Blok 2 18u10 - 18u25   

      Club: Baan Aantal zwemmers 

      SHARK 1 t/m 6 43 

Blok 3 13u55 - 14u10        

Club: Baan Aantal zwemmers       

AZK 1 en 2 12   Blok 3 18u25 - 18u 40   

SHARK 3 t/m 6 21   Club: Baan Aantal zwemmers 

      HZA 1 en 2 10 

      KST 3 en 4 10 

Blok 4 14u10 - 14u25    ZOLA 5 9 

Club: Baan Aantal zwemmers   WST 6 9 

HZA 2 en 3 10    
   

KST 4 6       

RSCM 6 5   Blok 4 18u40 - 18u55   

WST 1 4   Club: Baan Aantal zwemmers 

ZS 5 7   BRABO 1 t/m 6 51 
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2. Aankomst: 

a. De zwemmers verzamelen op de parking in wachtvakken in volgorde van 

inzwemmen per blok.  Deze blokken vind je terug in het inzwemschema.  Vanaf 

13u00 voor de middagwedstrijd en vanaf 17u30 voor de avondwedstrijd zullen de 

zwemmers per club toegang krijgen tot het zwembadcomplex in volgorde van 

blokken voor inzwemmen.  Zolang blok 1 in de wachtzone is, blijven de andere 

zwemmers op de parking met social distance.  Als blok 1 binnen is kan blok 2 naar 

de wachtzone komen, enz… 
b. Vanaf +12 jaar dragen iedereen een mondmasker bij het betreden van het 

domein. 
c. Tot 30 zwemmers per dagdeel zijn 2 trainers toegelaten, bij meer dan 30 

zwemmers zijn 3 trainers toegelaten. 
d. Bij het binnengaan zal een enveloppe overhandigd worden met programma’s en 

polsbandjes per trainer en per dagdeel. 
e. Zwemmers die te laat zijn, moeten wachten tot al de anderen binnen zijn en 

zullen dan naar hun groep gebracht worden.  
f. De toegang zal voorzien zijn van naderhekken zodat slechts 1 flow mogelijk is. 

 

 
3. De wedstrijd: 

a. Mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  Dus in de avondwedstrijd 

iedereen, behalve op het moment dat je zwemt. 

b. Er wordt gewerkt met een oproepkamer.  De oproepkamer zal zich bevinden in 

een grote kleedkamer.  Deze zijn voldoende groot.  De plaatsen in de 

oproepkamer zijn aangeduid met de nummer van de zwembaan waarin de 

zwemmer zijn wedstrijd zwemt.  Het is belangrijk om ook in die volgorde de 

oproepkamer binnen te gaan.  Zwemmer van baan 1 gaat laatst binnen en eerst 

terug buiten.  Op die manier hoeven de zwemmers elkaar niet te kruisen. 

c. De zwemmers vanaf 13 jaar begeven zich naar de zwemblok steeds met hun 

masker op.  Ze steken hun masker voordat ze aan de wedstrijd starten in een 

envelop, waar ze zelf voor zorgen.  Na hun wedstrijd zetten ze hun masker 

onmiddellijk terug op. 

d. Aankondiging van de reeksen gebeurt door de afroeper.  Een medewerker zal de 

zwemmers begeleiden van de wachtzone (recreatiebad-doelgroepenbad) naar de 

oproepkamer.  Gelieve steeds social distance in acht te nemen. 

e. Trainers nemen de rol van afgevaardigde over.  Dus 1 trainer bij zwemmers en 1 

of 2 trainers aan het zwembad.  Aan het zwembad zullen afgebakende zones zijn 

voor de trainers.  Na de wedstrijd kan de zwemmer daar passeren en kort overleg 

hebben met de trainer. 

f. Er zal voldoende handgel voorzien worden.   

g. Er zal voldoende signalisatie en markering aanwezig zijn om de 1 flow van 

zwemmers te bekomen. 

h. We willen vragen om na uw wedstrijd het complex te verlaten.  Het is niet de 

bedoeling dat er zwemmers samen groeperen om te supporteren. 

i. De uitgang is via de hoofdingang van het zwembadcomplex. 
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4. Publiek: 
a. Er zal geen publiek worden toegelaten in het zwembadcomplex. 

b. Voor de mensen die hun kinderen willen zien zwemmen, voorzien we afgescheiden 

vakken per baan, buiten aan de zijkant van het zwembad.  De ganse lengte van 

het zwembad is zichtbaar door een raam. 

c. We vragen hiervoor een (Corona-) bijdrage van 2€.  Aan de kassa dien je jezelf te 

registreren ifv COVID-19-registratie.  Deze gegevens worden 14 dagen bewaard 

en zullen daarna vernietigd worden. 

d. Er zal geen beschutting tegen regen zijn. 

e. Ook hier zal voldoende signalisatie en markering aanwezig zijn, alsook handgel. 

 

 

5. Tot slot: 
a. Iedereen die zich niet houdt aan deze regels kan de toegang ontzegd worden.  Wij 

willen vragen om u zo strikt mogelijk aan de regels te houden om de wedstrijd zo 

veilig mogelijk te laten doorgaan.  Onze vrijwilligers helpen u hier graag bij.  Laat 

ons samen zorgen dat er na onze wedstrijd, nog wedstrijden kunnen ingericht 

worden.  

b. We willen vooral rekenen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel, maar vooral op 

ieders gezond verstand. 

c. We wensen iedereen, ondanks de ongewone tijden, een prettige wedstrijd. 

 

 

 

 

Het ShaRK bestuur. 
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