
From: sportsecretariaat.shark@gmail.com
Subject: 11° Memorial Fons Brydenbach - Praktische richtlijnen

Date: 18 May 2022 at 12:27
To: sportsecretariaat.shark@gmail.com

Beste sportsecretarissen,
 
We zitten in de laatste rechte lijn naar onze 11° Memorial Fons Brydenbach.
De organisatie draait op volle toeren en we zijn klaar om van deze wedstrijd opnieuw
een succes te maken.
 
Hieronder alvast enkele algemene richtlijnen. Gelieve deze met jullie zwemmers,
trainers en afgevaardigden door te spreken.
 
1/ Doorstromingsplan.

Zie bijlage. Publiek en de zwemmers zullen via gescheiden ingang het
zwembadcomplex zullen betreden.

Zwemmers zullen het complex via de schoolingang betreden, publiek via de
hoofdingang.

Gelieve de instructies van onze vrijwilligers op te volgen.
 
2/ Start van de wedstrijd en het inzwemmen.

Voor het middaggedeelte start het inzwemmen om 12:00 stipt. Gezien het grote
aantal zwemmers zullen we het inzwemmen in 3 blokken indelen:

 
Blok 1 van 12h00 – 12h25 – ShaRK, KST, AZK, DZO, AZV – toegang tot het
zwembad vanaf 11h45
Blok 2 van 12h30 – 12h55 – BRABO, ZN, ZVL, ZOLA, ZCT – toegang tot het
zwembad vanaf 12h15
Blok 3 van 13h00 – 13h25 – ZGEEL, ZS, HZA, KAZS, LWB, WST – toegang
tot het zwembad vanaf 12h45

 
Wedstrijd start stipt om 13:30. Gelieve rekening te houden met de instructies

van de kamprechter en het zwembad tijdig te verlaten.
Officials worden verwacht aan te melden bij de kamprechter om 13:30 in de

chalet. Boekjes worden verzameld aan de kassa.
 

Voor het avondgedeelte start het inzwemmen om 17:30 stipt. Gezien het grote
aantal zwemmers zullen we het inzwemmen in 2 blokken indelen:

 
Blok 1 van 17h30 – 17h55:  ShaRK, KST, AZK, DZO, AZV, ZGEEL, HZA
Blok 2 van 18h00 – 18h25:  BRABO, ZN, ZVL, ZOLA, WST,ZS, KAZS, LWB,
RSCM

 
Wedstrijd start stipt om 18:30. Gelieve rekening te houden met de instructies

van de kamprechter en het zwembad tijdig te verlaten.
Officials worden verwacht aan te melden bij de kamprechter om 18:00 in de

chalet. Boekjes worden verzameld aan de kassa.
 

We zullen gebruik maken van 3 oproepkamers. We vragen de afgevaardigden
dus om hun zwemmers tijdig richting de oproepkamer te sturen.
Het programma kan u in bijlage vinden, alsook op onze website
https://www.shark.vlaanderen/nl/home/index.htm.
De wedstrijd zal ook te volgen zijn via Livestream -
https://www.youtube.com/watch?v=4WhcnzBtORM
 

https://www.shark.vlaanderen/nl/home/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4WhcnzBtORM


 
3/ Rustruimte in het doelgroepenbad en recreatiebad.

Voor elke club zal een rustruimte voorzien worden. Stoeltjes en bedjes zijn
toegelaten, maar hou rekening met de beperkte ruimte voor een grote groep
zwemmers.

Het recreatiebad zal niet toegankelijk zijn voor zwemmers. We vragen de
afgevaardigden om hiermee rekening te houden.

Er zullen ook vuilniszakken ter beschikking gesteld worden. Gelieve het
zwembad na de wedstrijd opgeruimd achter te laten.
 
4/ Catering.
               We voorzien een stand waar zwemmers en publiek iets te eten kunnen
kopen:

Hamburger – 3.5€
Hot dog – 2.5€
Pasta – 8€
Koffiekoeken – 1.5€

 
5/ Arena shop.
               Tijdens de wedstrijd zal ook een shop met Arena zwemartikelen ter
beschikking staan van onze zwemmers. Ga gerust een kijkje nemen.
 
6/ Publiek.
Publiek is toegelaten voor deze wedstrijd.
Inkom is 6€ voor namiddag gedeelte, 4€ voor avondgedeelte en 10€ voor volledige
dag.
 
7/ Administratie.
Mogen we alle clubs vragen, om ervoor te zorgen dat de betaling van het startgeld in
orde is gebracht voor de aanvang van de wedstrijd?
Ter referentie, het reeds doorgestuurde overzicht met inschrijfgelden in bijlage.
 
 
We kijken alvast uit naar jullie komst en hopen er een spetterend zwemfeest van te
maken.
 
Mvg,
Het ShaRK bestuur
 
 


