
  

  
 

Gedragscode competitiezwemmers 
  

o Deelnemers krijgen via hun sportsecretariaat een toegangskaart voor het evenement, deze 
moeten ze bij hebben om de evenementzone binnen te komen.   

o Deelnemers die overwegen om deel te nemen, houden onderstaande punten in acht: 
 Het belang van een goede conditionele voorbereiding in de aanloop naar het 

evenement 
 Niet geoefende kandidaat-deelnemers moeten de tijd nemen om zich rustig, op een 

verantwoorde wijze te kunnen voorbereiden.  
 Ga op geen enkel moment buiten je comfortzone. 
 Gezien de uitzonderlijke situatie is het  niet de bedoeling is om 

toptijden/topprestaties neer te zetten. 
 Deelnemers die zich de laatste periode ziek voelden, vragen we om thuis te blijven 

en niet deel te nemen.   
o Mensen die behoren tot een van onderstaande risicogroepen, raden we af om deel te nemen 

aan de wedstrijd: 
 Volwassenen met ernstige obesitas 
 Volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge 

bloeddruk en/of hart- of vaataandoeningen en/of nieraandoeningen 
 Volwassenen met ernstige hart- en voet-, long- of nieraandoeningen 
 Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker 

o Bij deelnemers uit de groep 65+ is niet de leeftijd bepalend, maar wel de gezondheid maakt 
uit of je tot de risicogroep behoort. 

 65+’ers die willen deelnemen en die beschikken over een goede gezondheid raden 
we aan om ook te kijken naar het risicogehalte van de specifieke activiteit.  En aan 
de hand daarvan een weloverwogen keuze te maken.  Je kan hiervoor beroep doen 
op het charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving”.  

o Per wedstrijd is er een maximum aantal deelnemers toegelaten. Het kan dat de timing op het 
programma licht zal wijzigen, bij het toevoegen van een extra wave in bepaalde wedstrijden. 

 Voor de wedstrijden 1 tem 6 wordt een maximum van 2 waves voorzien van elk max 
50 deelnemers. 

 Voor wedstrijden 7 en 8 wordt samen 1 wave voorzien van max 50 deelnemers. 
 Voor de wedstrijden 9 tem 20 is er 1 wave van elk max 50 deelnemers. 

o Elke start (wave) verzamelt 15 min voor hun start in de aan hen toegekende oproepkamer. 
o Na je wedstrijd kijk je om op een veilige manier het water te verlaten. Deelnemers van latere 

starts die te water gaan, laat je eerst passeren.  
o Voor en na je wedstrijd raden we ten stelligste aan om een mondmasker te dragen op ons 

evenement.  
o Deelnemers op dit evenement houden zich er ten allen tijde aan deze gedragsregels na te 

leven.  


