
 
INLICHTINGEN VOOR DE CLUBS 

 
 
 

A. CORONAMAATREGELEN 

  

1) Op het domein van de Ster is het dragen van mondmaskers niet verplicht, maar wel aan 

te raden wanneer de afstand van 1,5m niet kan verzekerd worden. 

 

2) In elke binnenruimte (toiletten, kleedkamers) is het dragen van een mondmasker wel 

verplicht. 

 

3) Er zijn buiten 4 warme douches beschikbaar. De kleedkamers zijn open, maar er mogen 

zich maximum 6 zwemmers tegelijk in de kleedkamers bevinden. Gelieve deze ook netjes 

achter te laten, ze worden regelmatig gereinigd. 

 

4) Op verschillende plaatsen zal handgel voorzien worden. 

 

5) De Nederlanders zijn in bezit van een vaccinatiepas of bewijs van negatieve PCR-test en 

tonen dit aan de ingang voor de clubs. 

 

 

B. VERDERE INFORMATIE 

 

1) Zowel deelnemers als toeschouwers komen binnen via de zijingang, atletiekpiste. De 

inkom van het Provinciaal domein is betalend voor toeschouwers, deelnemers en 

officials komen gratis naar binnen. 

 

2) Tentjes kunnen geplaatst worden op het grasveld aan de hoofdingang van de Ster 

(waar vroeger de trampolines stonden). Er is geen plaats aan de vijver, aangezien daar 

de grootste waterglijbaan van de wereld staat opgesteld. 

 

3) Programma’s worden afgehaald aan het jurysecretariaat, waar de afgevaardigde komt 

handtekenen, tevens als coronaverantwoordelijke van de club. Losse mutsen worden 

afgehaald bij de verantwoordelijke van het open water. 



 

 

4) de uitreiking van de medailles van de voormiddagwedstrijden heeft plaats van zodra de 

uitslag van de voormiddag klaar is, we doen ons best om dit zo snel mogelijk te doen. 

(waarschijnlijk rond 12u00) 

 

5) de medailles van de namiddagwedstrijden en de clubbekers worden uitgereikt  zo snel 

mogelijk na aankomst van de laatste wedstrijd, wanneer de uitslag en de puntentelling 

klaar is. (waarschijnlijk rond 17u30) 

 

6) er zijn speciale clubbekers voorzien voor de namiddagwedstrijden 

1. klassement van de masters 

2. klassement 11 tot 15 jaar  

3. klassement 16-17j, 18-19j en seniors A 

4. algemeen klassement: wisselbeker Verstraeten 

 

7) het recreatief gedeelte: zwemjogging over 500m gaat van start om 17h00. Er kan ter 

plaatse ingeschreven worden, tot ten laatste 15min. vóór de start, de kostprijs is € 3,00, 

iedereen krijgt een naturaprijs. Bij een groot aantal deelnemers zal er in groepen 

worden gestart. 

 

8) de catering (drank, snacks) is cash te betalen. 

 

9) hebt u nog vragen dan kan u steeds terecht bij iemand van de organisatie. 

 

10)  we wensen aan iedereen een leuke en sportieve dag toe!! 

 

Het bestuur van Swimming Team Waasland 


