Uitvoeringenwedstrijd 23 juni 2019

Op zondag 23 juni 2019 houden we de uitvoeringenwedstrijd in zwembad De Sprank te Venray,
Kempweg 70, 5801 VV.
We zetten een aantal aanvullende afspraken op een rij en vragen alle verenigingen om deze
informatie met hun sporters, juryleden en vrijwilligers te delen.

Voorlopig tijdschema:
Juryvergadering:

12.00 uur

Omkleden:

12.00 uur voor FRC, soli en duetten
12.30 uur voor ploegen

Inzwemmen:

12.15 uur voor FRC, soli en duetten
± 14.15 uur-14.30 uur voor ploegen A en B
14.30-14.45 uur ploegen Age 1 t/m sen

Opmars:

12.45 uur (zie volgorde onderaan)

Aanvang wedstrijd:

13.00 uur

Verwachte eindtijd:

17.30 uur













Vrijwilligers worden om 11.45 uur verwacht in de hal van het zwembad, bij de ingang
rechts, voor de doorgang naar de squashzalen. Zij kunnen zich melden bij de coördinator,
Kelly Swinkels. Daar kun je een t-shirt ophalen.
De vrijwilligers voor de catering kunnen in de kinderopvangruimte bij het wedstrijdbad koffie
en thee zetten en de overige versnaperingen voorbereiden. De andere vrijwilligers worden
door Kelly Swinkels verder gewezen.
De juryvergadering begint om 12.00 uur in de saunaruimte, te bereiken via het
horecagedeelte.
Juryleden kunnen zich omkleden in de kleedruimte van de sauna. Daar zijn kluisjes aanwezig
waar waardevolle spullen in opgeborgen kunnen worden. De kluisjes werken op een muntje
van € 0,50. Dat retour komt bij het openen van het kluisje.
Juryleden en vrijwilligers dienen zelf voor voldoende water te zorgen. Voor koffie, thee en
rauwkost wordt gezorgd.
Publiek kan plaatsnemen op de tribune die aan de lange kant van het zwembad geplaatst is
of aan de kopse kant van het bad op de stoelen die daar staan. De andere lange zijde van het
bad met de bankjes is gereserveerd voor juryleden en zwemsters. De tribune boven mag ook
gebruikt worden, echter deze kent een beperkte capaciteit. Daarom ook het verzoek aan de
zwemsters niet naar de ouders op de tribune boven te gaan, dit i.v.m. veiligheid. Wij vragen
jullie begrip hiervoor.
De kleedkamers 1 tm 7 zijn voor de zwemsters gereserveerd volgens bijgaande
kleedkamerindeling.















Aan de linkerkant van het bad staan bankjes voor de zwemsters. Tassen worden bij voorkeur
in een kluisje geplaatst of in de ruimte van het recreatiebad. Uiteraard niet in de looppaden.
De doorgang moet ten allen tijde vrij blijven voor juryleden en bij calamiteiten.
De kluisjes werken op een muntje van € 0,50. Dat retour komt bij het openen van het kluisje.
Het is absoluut verboden het recreatiebad in te gaan! Een vrijwilliger zal hier streng op
toezien.
Er staan voldoende afvalbakken om alle afval in te doen. Hou het zwembad en de
kleedkamers netjes. Ruim na afloop van de wedstrijd eventuele rommel die achterblijft waar
je gezeten hebt zelf op!
Drinken mag in de zwemzaal, eten mag niet bij het wedstrijdbad. Eten mag wel in de ruimte
van het recreatiebad. Glaswerk is uiteraard ten strengste verboden.
De medailleuitreiking is nadat iedereen gezwommen heeft in de zwemzaal.
Neem geen waardevolle spullen mee naar het zwembad en let op de eigen spullen en tassen.
Verenigingsvlaggen kunnen bij binnenkomst afgegeven worden aan de coördinator van de
vrijwilligers. De organisatie hangt de vlaggen op.
Ruimte omkleden invalide is de gelatineruimte, deze is te bereiken via kleedlokaal 7
(omkleedhokje). Dit is de enige plek in het zwembad waar met gelatine gewerkt mag worden
en hieraan wordt strikt de hand gehouden. Zwemsters mogen vanaf 12 uur door naar deze
ruimte om in de gelatine gezet te worden. Maar doe dit bij voorkeur thuis al.
Gelatine die over is mag niet in de wasbak of toilet doorgespoeld worden, maar moet
ingeleverd worden bij de organisatie. Zorg aub voor wegwerpbakjes om problemen te
voorkomen. Tijdens de wedstrijd is er geen gelegenheid om te douchen. In pauzes en na
afloop van de wedstrijd mag er wel gedoucht worden, maar doe dit bij voorkeur thuis
vanwege de grote drukte.

Volgorde opmars:
De Dokkelaers
De Treffers
Hellas-Glana
HZPC
HZV Lutra
PSV Synchro Team Eindhoven
SPIO Venray
Z.C. Eijsden
ZPC Nederweert
Zwemsport Parkstad

Kleedkamerindeling:
Kleedkamer 1
Kleedkamer 2
Kleedkamer 3
Kleedkamer 4
Kleedkamer 5
Kleedkamer 6
Kleedkamer 7

Hellas Glana en Zwemsport Parkstad
PSV
ZC Eijsden
SPIO Venray
De Treffers
De Dokkelaers
HZV Lutra, HZPC en ZPC Nederweert

Indeling vrijwilligers:
Iedereen om 11.45 uur aanwezig voor uitleg en ontvangst shirt
Persoon
Taak
Kelly Swinkels
Coördinator
Ouder Maud Jenniskens
Op - afbouwen
Ouder Fien Tacken
Op – afbouwen
Erik van de Pas
Op - afbouwen
Ouder Janneke Houben
Op - afbouwen
Jessica Slungers
Speaker
Vrijwilliger PSV
Toezicht gelatineruimte en
recreatiebad 12-14.45 uur
Marion Benninga
Toezicht gelatineruimte en
recreatiebad 14.45 uur tot
einde wedstrijd
mw Baermann
Catering 11.45 uur -14.45 uur
mw Dreissen
Catering 11.45 uur -14.45 uur
Catering 14.45 uur –einde
wedstrijd
Louise van der Velden
Opruimen juryruimte
Catering 14.45 uur – einde
wedstrijd
Petra Verbeek
Opruimen juryruimte
Debby Belzer
Toezicht tribunes 12-14.45 uur
Ouder Ellis Manders
Toezicht tribunes 14.45 – einde
wedstrijd
Vrijwilliger PSV
Briefjes ophalen FRC, soli
15- 16.30 uur toezicht
recreatiebad
Joël Karel
12-13.30 uur toezicht
recreatiebad
Briefjes ophalen duetten
Femke van Leeuwen
Briefjes ophalen ploegen A en B
16.30 uur tot einde wedstrijd
toezicht recreatiebad
Moeder Aysah
13.30-15.00 uur toezicht
recreatiebad
Briefjes ophalen ploegen Age 1
t/m sen
vrijwilliger ZSP
Afbouwen en kleedkamers
controle/opruimen

Vereniging
Spio
HZPC
HZPC
De Dokkelaers
ZPC Nederweert
Spio
PSV
De Treffers
Hellas Glana
Hellas Glana
HZV Lutra
HZV Lutra
De Treffers
ZPC Nederweert
PSV
Z.C. Eijsden
De Dokkelaers
Zwemsport Parkstad

Zwemsport Parkstad

Taakomschrijving:
Opbouwen: recreatiebad afzetten, stoelen en bankjes klaarzetten, vlaggen ophangen.
Afbouwen: Tribune afbreken, stoelen en bankjes opruimen, afval opruimen, bewegwijzering
verwijderen, vlaggen afhalen.
Catering: Verzorgen koffie-thee, versnaperingen klaarmaken en rondbrengen, juryruimte opruimen.
Toezicht recreatiebad: zorgen dat zwemsters niet het water ingaan en dat de rust bewaard wordt.
Tassen aan de zijkant staan, zodat paden vrij blijven en dat de zwemsters hun eigen afval opruimen.
Geen gelatine bijwerken rond het zwembad, alleen in de daarvoor bestemde gelatineruimte.

