
Coronamaatregelen voor Pepermans 09/01/2022. 

Bij de organisatie van de Pepermans wedstrijd zal KAZSC de richtlijnen volgen van de 
Zwemfed en Sport Vlaanderen. (https://www.zwemfed.be/covid-maatregelen-update-2612) 

Dit betekent dat volgende maatregelen van toepassing zullen zijn, zonder uitzonderingen: 

 

- Er wordt GEEN PUBLIEK toegelaten, ook niet als begeleider van een minderjarige. 

De zwemmers worden afgezet aan het zwembad en ’s avonds terug opgehaald. 
- De clubs geven een lijst met trainers en afgevaardigden die aanwezig zullen zijn. 

Enkel de opgegeven personen worden toegelaten. We vragen om dit aantal tot een 
minimum te beperken. 
 

- Er is een ALGEMENE MONDMASKERPLICHT. Het mondmasker wordt gedragen 

door elke persoon ouder dan 6 jaar van de inkom van de hal en bij uitbreiding tot 
wanneer de zwemmer zich in het water begeeft. Neem een plastieken zakje (bv 
diepvrieszakje) mee met de naam erop zodat je het kan opbergen en neerleggen bij 
de startblok. 
Als je uit het water komt, wordt het zo snel mogelijk weer opgezet. 
 

- Medewerkers, officials en trainers dragen het mondmasker gedurende de hele 
wedstrijd. Enkel om te drinken of een hapje te eten mag het afgezet worden. 
 

- De afgevaardigden van de clubs zien toe op het correct toepassen van 
bovenstaande. Als het mondmasker moedwillig niet correct gedragen wordt, verlaat 
de hele ploeg  het zwembad na drie opmerkingen van een steward. Enkel door de 
mondmaskerplicht rigoureus toe te passen en alle publiek te weren, kan er 
georganiseerd worden zonder testen noch CST. 

 
- Enkel voor de officials en medewerkers worden er broodjes voorzien. U kan ’s 

ochtends uw bestelling aanduiden op een lijst. 
 

- De clubs worden over drie ingangen binnengelaten en over de tribunes verdeeld met 
een vaste zitplaats. Het omkleden kan in de individuele kleedkamers gebeuren indien 
gewenst. Lijst met de te nemen ingang en de plaats op de tribune volgt nog. 
 

- De afgevaardigden ontvangen de enveloppes aan de ingang die voor hun club 
aangeduid is. Zij en de opgegeven trainers komen als eerste binnen zodat we snel de 
opgegeven lijst kunnen controleren en de polsbandjes aandoen.  
 

- Aangezien de wedstrijd moet doorgaan zonder publiek en we toch iedereen de kans 
willen geven om de zwemprestaties van zijn zoon of dochter te volgen, zal Toptime 
worden voorzien met livestreaming. De link zal gepubliceerd worden op de website. 

 

https://www.zwemfed.be/covid-maatregelen-update-2612


- In ruil vragen we om vrijblijvend een steunbedrag te doneren aan de club dit kan via 
volgende 
link https://app.twizzit.com/v2/public/form/b8a624c38a431cfdaff695b2fda4c49d 

- Op deze manier hopen we de streaming een volgende keer eveneens te kunnen 
aanbieden ondanks de mindere inkomsten vanwege het verbod op publiek. Alvast 
bedankt. 

 
- Tot slot vragen we om niet naar de wedstrijd te komen als 

 
o U positief bent, tien dagen na een positieve test of tien dagen na een 

positieve test en minstens 48u symptoomvrij. 
o Als u onder 1 dak woont met iemand die positief getest is 
o Als u 2 dagen voor de wedstrijd een nauw contact gehad heeft met een 

positieve persoon 
o Als u zelfs banaal verkouden bent en u geen zelftest wil doen om positiviteit 

uit te sluiten. 
 
Gelieve bovenstaande aan de zwemmers, officials, trainers en afgevaardigden te laten weten 
zodat er geen discussie ontstaat aan de ingang van het zwembad of tijdens de wedstrijd. 
We hopen er een leuke wedstrijd van te maken voor de zwemmers in een zo  covid proof 
mogelijke omgeving. 
 
Namens het bestuur van de zwemafdeling 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/b8a624c38a431cfdaff695b2fda4c49d

