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Inleiding 
Dit addendum op de bepalingen van de NK korte baan, die van 3 t/m 5 december in het Hofbad te 
Den Haag worden georganiseerd, is noodzakelijk geworden, omdat de rijksoverheid beperkende 
maatregelen heeft afgekondigd die ten tijde van het NK van kracht zijn. 
  
 

Algemene richtlijnen 
- De accommodatie mag niet gebruikt worden tussen 17.00 en 05.00 uur. 
- Er mogen max. 250 deelnemers tegelijkertijd in het Hofbad aanwezig zijn; dit is exclusief 

jury, vrijwilligers en kader. 
- Voor alle Corona-maatregelen wordt verwezen naar het bijgevoegd specifieke Corona-

protocol. Het protocol geldt zowel voor gedrag als accommodatie: 

o Volg de maatregelen stipt op. 
o Deelnemers mogen niet eerder dan 60 minuten voorafgaand aan hun 

programmanummer in het zwembad aanwezig zijn en dienen uiterlijk 30 minuten 
na afloop van dat programmanummer het zwembad te hebben verlaten. 
 

o Iedere persoon, ongeacht leeftijd en zijn of haar rol bij dit NK, dient zich 

vooraf eenmaal te laten testen op COVID middels ‘testen voor toegang’. 
Een afspraak is eenvoudig in te plannen via 
https://www.testenvoortoegang.org/.  Hiervoor geldt dat je je niet eerder 
dan 24 uur voor je eerste aankomst bij het zwembad moet laten testen. 

 
o Incidenteel en/of steekproefsgewijs kan aan de deur getest worden. 

- Alle dagen gaat het zwembad om 06.30 uur open en begint het inzwemmen om 07.00 uur. 

Zie verder het tijdschema! 
- De inzwemsessies zijn wisselend van duur; kijk goed naar het tijdschema! 
- Het tijdschema wordt zo stipt als mogelijk uitgevoerd. 
- Na elke sessie wordt ongeveer 15 minuten uitgetrokken om het zwembad leeg te maken 

voor de volgende groep deelnemers. Zwemmers die de volgende sessie moeten zwemmen, 
mogen blijven. In dit tijdsblok mag niet worden gezwommen. 

- Alle estafettes worden in het finale-programma in de middag gezwommen. 

- Incidenteel wordt het aantal beschikbare series en/of finales beperkt als de tijd daar om 
vraagt. 

- Er zal niet gemeten worden zoals eerder aangegeven, m.u.v. de race-analyses voor het 
para-zwemmen. 

- Uitsluitend personen die voor het plaatsvinden van de wedstrijden noodzakelijkerwijs 

aanwezig dienen te zijn in het zwembad verkrijgen toegang. 

 

https://www.testenvoortoegang.org/
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Tijdschema programmering 
 
                        Vrijdag             Zaterdag         Zondag 
Inzwemmen               07.00 – 07.55            07.00 – 07.25            07.00 – 07.25 
Series sessie 1a         08.00 – 09.15            07.30 – 09.00            07.30 – 09.00 

Overgang                  09.15 – 09.30            09.00 – 09.15            09.00 – 09.15 
Inzwemmen              09.30 – 09.55            09.15 – 09.40            09.15 – 09.40 
Series sessie 1b         10.00 – 11.15            09.45 – 11.30            09.45 – 10.35 
Overgang                  11.15 – 11.30            11.30 – 11.45            10.35 – 10.50 

Inzwemmen              11.30 – 11.55            11.45 – 12.10            10.50 – 11.15 
Lunch Sessie 2 / 1c      12.00 – 13.45            12.15 – 13.30            11.15 – 12.15 

Overgang                  13.45 – 14.00            13.30 – 13.45            12.15 – 13.15 
Inzwemmen               14.00 – 14.40            13.45 – 14.25            13.15 – 14.10 
Finales Sessie 3         14.45 – 16.45            14.30 – 16.45            14.15 – 16.45 
Einde                        16.45                       16.45                        16.45 
 

Serie-indeling (wijziging) 
• Er worden géén aparte series snelste Jeugd en Neosenioren gezwommen. 
• Er blijft één open categorie over, die als volgt wordt ingedeeld: 

o De ochtendsessie wordt verdeeld in een A- en een B-sessie, verdeeld naar inzicht 
van de organisatie. Op zondag is er ook nog een C-sessie. 

o In het A-deel zwemmen de snelst ingeschreven deelnemers, die de meeste kans 

hebben om zich te plaatsen voor de finale. 
o In het B/C-deel zwemmen alle andere ingeschreven deelnemers. 

 

Finale-indeling (wijziging) 
• De 800m en 1500m vrije slag voor de Junioren 1/2 en 3/4 worden gezwommen tijdens het 

zaterdagmiddag lunchprogramma (sessie 5) als rechtstreekse finales. 
o Om tijd te winnen wordt met 2 deelnemers in 1 baan gezwommen. 

 

Estafettes (wijziging) 
• Alle teams voor de 4x200m vrije slag, 4x100m wisselslag en 4x100m vrije slag zwemmen 

in het middagprogramma. 
o Op de 4x200m vrije slag wordt slechts één serie gezwommen. 

 

Prijsuitreikingen (wijziging) 
• We zien af van georganiseerde prijsuitreikingen. 

• Alle prijswinnaars kunnen hun prijs afhalen nadat de uitslag officieel en gepubliceerd is. 
o De afhaallocatie zal nader worden bepaald en aangegeven. 

 

Para-zwemmers (wijziging) 
• De finales voor para-zwemmers worden gezwommen als er minimaal 3 finalisten zijn. Bij 

minder dan 3 zwemmers geldt de serie als rechtstreekste finale.  
 

 

Versiebeheer & Slotbepalingen 
De KNZB behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit noodzakelijk 
maken. Voor deze wedstrijd gelden de richtlijnen en adviezen van het bijgevoegde NK-protocol.  

 
29.11.2021 Eerste versie addendum samengesteld. 
01.12.2021 Wijziging testprotocol 
 


