
Beste deelnemers, coaches en officials,  
 
Hierbij de laatste informatie over de limietwedstrijd van zondag 20 februari 2022. Ook 
dit jaar zijn er weer veel inschrijvingen en we hebben zo veel mogelijk zwemmers 
proberen te plaatsen. Het wordt dus weer erg druk en om alles veilig te kunnen laten 
verlopen hebben we de hulp nodig van iedereen. We kijken er naar uit om ook dit 
jaar, samen met jullie een sportief evenement te hebben.  
Lees daarom de onderstaande tekst goed door en we vertrouwen erop dat jullie die 
regels ook naleven.  
 
Ontvangst  

 De wedstrijd wordt gehouden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, 
Nationaal zwemcentrum De Tongelreep, Anton Coolenlaan 1 in Eindhoven. Parkeren 
kan op de grote parkeerplaats direct naast het zwembad, de parkeergarage onder de 
Fontys Sporthogeschool, of de grote parkeerplaats bij de hockey velden.  

 

Samen met je coach kun je je vanaf 12:00 aanmelden bij de Sport Information 
Desk aan de zij ingang van de Willem Elschotlaan (ingang bij de vijver). Het 
zwembad is tot 12.00 uur gesloten i.v.m waterpolo trainingen, eerder komen is 
niet mogelijk. Als de ploeg compleet is kunnen zij naar binnen naar het 
wedstrijd bad.  

 

 Iedereen boven de 18 jaar moet een QR code met ID tonen bij binnenkomst.  

 

 Omkleden is in de kleedlokalen 1 t/m 8 van daaruit moet iedereen de aangewezen 
route volgen naar de tribune. Op de tribunes zijn vakken aangewezen waar alle 
verenigingen kunnen plaatsnemen in het desbetreffende vak. Zwemmers onder de 
18 jaar zijn ingedeeld op de 1e ring van de tribune, zwemmers boven de 18 jaar 
moeten plaatsnemen op de 2de ring en moeten 1,5m afstand houden van elkaar.  

 

 Tijdens verplaatsingen in het zwembad is vanaf 13 jaar een mondkapje 
verplicht.  

 
Publiek  

 Met de huidige maatregels is publiek alleen toegestaan voor de rijdende ouder. 
  

 Voor de thuis blijvers is er een livestream beschikbaar. De link voor de livestream 
vind je hieronder: volgt zsm 

 
 Publiek kan vanaf 12.30 uur via de hoofdingang naar binnen, houdt ook hierbij 

de QR code en ID bij de hand.  
 

 Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in het zwembad. Tijdens de wedstrijd 
als u op de tribune zit, mag het mondkapje weer af.  
 

 Aanvang van de wedstrijd is 13.00 uur.  
 

 Voor een kop koffie of wat te eten kunt u terecht bij Baan 0, gelegen bij de 
hoofdingang van het zwembad.  



Officials 
 Officials mogen vanaf 12.15 uur naar binnen via de zij ingang van de Willem 

Elschotlaan (ingang bij de vijver) en kunnen dan door de gang naar het KNZB 
kantoor lopen. 
 

 Omkleden kan in de wisselcabines 
 

 Bij binnenkomst geld ook voor de officials om de QR code en ID bij de hand 
te hebben en te kunnen tonen.  
 

 Het mondkapje verplicht tijdens verplaatsingen binnen het zwembad. 
  

 Aanvang  van de juryvergadering is 12.30 uur 
 

 Per official is er 1 flesje water, daarna bijvullen in de kraan. Het is nog beter om 
zelf een bidon mee te nemen. (In het kader van minder plastic afval) 
 
Wedstrijd:  

 De wedstrijd vindt plaats in het 50m wedstrijdbad. Aanvang van de wedstrijd is 
13:00 uur en verwacht einde van de wedstrijd zal zijn 18:15 uur. 

  

 Het inzwemmen is vanaf 12:30 uur. Zwemmers boven de 18 jaar kunnen 
inzwemmen in het 25m springbad en zwemmers onder de 18 jaar kunnen 
inzwemmen in het wedstrijdbad. Het inzwemmen is 12:55 uur afgelopen. 

 

 Tijdens de wedstrijd kan er worden ingezwommen in het springbad, zwemmers 
boven de 18 jaar krijgen aparte banen om in te kunnen zwemmen.  

 

 De voorstart zal plaatsvinden bij de ijzeren trap in de hoek bij het KNZB kantoor.  

Zwemmers en coaches dienen ten alle tijden de aangewezen routes te 
volgen, de routes zijn allen in eenrichtingsverkeer.  

 

 Alle zwemmers dienen 10 min voor aanvang van hun serie aanwezig te zijn in de 
voorstart.  

 

 

 

 

Deze informatiebrief is gemaakt met in acht neming van de huidige 
coronamaatregelen. Indien nodig worden deze aangepast aan nieuwe maatregelen. 

Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de vrijwilligers op. 
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