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Onderwerp Nederlandse Estafette Kampioenschappen 2020 Junioren & Senioren

Beste heer/mevrouw,
De jaarlijkse Nederlandse Estafettekampioenschappen (NEK) op zondag 27 september gaan definitief door. Met
de medewerking van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion en vereniging Z&PV Nuenen is het mogelijk
geworden om op zondag 27 september de NK Estafette op veilige en verantwoorde wijze te houden in
Eindhoven. Bovendien is de KNZB zeer verheugd dat vele verenigingen zich hebben ingeschreven waarmee een
volwaardig deelnemersveld bij de junioren en senioren aan de start verschijnt.
Om de wedstrijd goed en veilig te laten verlopen worden er door de KNZB scherpe maatregelen getroffen. In
verband met het grote deelnemersaantal zijn deze maatregelen mogelijk (nog) strenger dan de geldende
richtlijnen vanuit het RIVM, NOC*NSF en de KNZB. Met deze maatregelen en de medewerking van verenigingen
heeft de KNZB het vertrouwen dat ook een Nationaal Kampioenschap met bijbehorende deelnemersaantallen
veilig kan worden georganiseerd.
Het is dus van groot belang dat we met elkaar zorgen dat de NK estafette goed en veilig verloopt, zodat we ook
in de toekomst – zelfs in Corona tijd - evenementen en wedstrijden kunnen organiseren.
NB. Lees om deze reden de verenigingsbrief extra goed door en informeer de sporters binnen jouw vereniging!
Zorg voorafgaand en tijdens het NEK ervoor dat jouw vereniging heeft voldaan aan;
-

De algemeen geldende Covid-19 richtlijnen en de opvolging hiervan tijdens de NEK!
Registratie van sporters en deelnemers is geüpload via het bijgesloten formulier *
Kennis heeft genomen van de toegewezen verenigingsplekken in het zwembad
Op de hoogte is van toegewezen baanindeling t.b.v. het inzwemmen
Eventuele chauffeurs van jouw vereniging zijn aangemeld via het aanmeldformulier *

* Het niet naleven van de richtlijnen en/of het niet aanleveren van bovenstaande registratie kan leiden tot
uitsluiting van de wedstrijd!

Algemene richtlijnen Covid-19
Als een sporter Corona gerelateerde klachten heeft:
•

blijft hij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer, die
vervolgens de CoCo (Corona Coördinator) van de vereniging informeert. De KNZB wordt in dit stadium
nog niet geïnformeerd.

Als deze sporter vervolgens positief wordt getest op het virus:
•

Gaat de betreffende sporter in quarantaine en volgt het advies van de GGD op, o.a. hoe lang hij in
quarantaine moet blijven (uitgangspunt is 10 dagen):
o De sporter informeert direct de trainer, die vervolgens de CoCo informeert.
o De GGD doet vervolgens een bron- en contactonderzoek en zal bepalen welke vervolgstappen
worden genomen en welke maatregelen van toepassing zijn.
o N.a.v. dit onderzoek kan de GGD contact opnemen met de andere groepsleden; neem bij
twijfel zelf contact op met de GGD.
o De sporter neemt contact op met de huisarts als de klachten ernstiger van aard worden.

•

Als de sporter als enige positief is getest, wordt dit door de GGD in eerste aanleg aangemerkt als
“toeval” en ziet de GGD de trainingsgroep als “overige niet-nauwe contacten”.
o De trainingsgroep mag doorgaan met sporten/trainen en aan wedstrijden deelnemen.
Alertheid is geboden.
o Twee of meer positief geteste sporters uit één huishouden worden als één besmetting
gezien.

•

Als twee of meer sporters uit dezelfde trainingsgroep positief zijn getest, dan heeft mogelijk
verspreiding binnen de trainingsgroep plaatsgevonden:
o De hele trainingsgroep gaat in quarantaine en volgt de adviezen van de GGD op!
o De CoCo informeert de KNZB dat een trainingsgroep in quarantaine is.

•

Als de quarantainetijd er op zit èn de sporter(s) is/zijn 48 uur klachten- en symptoomvrij, dan mag
weer getraind worden en worden deelgenomen aan wedstrijden. De CoCo informeert de KNZB dat de
beperkende maatregelen zijn opgeheven.

Aanvullende richtlijnen bij terugkomst van vakantie in het buitenland:
•

Komt men uit een geel gebied (zie actueel overzicht) dan hoeft men bij terugkeer niet in
thuisquarantaine.

•

Komt men uit een oranje gebied, dan is het dringende advies om bij terugkomst in Nederland 10
dagen in thuisquarantaine te gaan.

I.v.m. een mogelijk contact- of brononderzoek is het van belang te weten wie tijdens een training/wedstrijd in
de accommodatie is geweest.
Details wedstrijd
Datum
Locatie
Organisatie
Aanvang wedstrijd
Contactpersoon tijdens NEK

Zondag 27 september 2020
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion,
Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven
KNZB i.s.m. vrijwilligers Z&PV Nuenen
Junioren 10:00 (inzwemmen 09:00)
Senioren 15.30 uur (inzwemmen 14.30 uur)
Lennart Stekelenburg (06-52665919)

In-uitzwemmen
• Junioren: Van 09:00 tot 09:45 zijn het wedstrijdbad en springbad beschikbaar voor het inzwemmen
• Senioren: Van 14:30 tot 15:15 zijn het wedstrijdbad en springbad beschikbaar voor het inzwemmen
• Vanaf 10:00 en 15:30 is het springbad beschikbaar gesteld voor het in- en uitzwemmen.
• Het is niet toegestaan om het 50m trainingsbad, het bubbelbad en de 25m achter de keerwand van het
wedstrijdbad te gebruiken.
Ploegindeling en wijzigingen
•
•

•
•

Geplaatste teams en de startlijsten zijn te vinden op: http://livetiming.knzb.nl/index.html
De verenigingen kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd (vrijdag 25 september 2020) voor 12.00
uur de juiste indeling van alle estafetteploegen mailen naar nkinschrijvingen@knzb.nl (onder
vermelding van de verenigingsnaam).
Na dit tijdstip is het nog steeds wenselijk om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven, deze worden
echter niet meer meegenomen in de gedrukte programma's voor de ploegleiders.
Indien u in uiterste noodgevallen op de wedstrijddag de indeling nog moet wijzigen kan dit schriftelijk
bij het jurysecretariaat tot aanvang van het inzwemmen (14.30 uur). Na genoemde tijden worden
wijzigingen niet meer geaccepteerd. In bijzondere omstandigheden kan de scheidsrechter hiervan
afwijken. Dit ter beoordeling van de scheidsrechter.

NEK Covid-19 maatregelen
• Extra registratie van ploegleiders en coaches: Lever het bijgevoegde bestand “Contactgegevens sporters
en begeleiders en chauffeurs” aan voor 24 sept 2020 door het bestand te uploaden via deze link.
• Deelnemers, begeleiders en vrijwilligers betreden het pand via de zij-ingang (fietsenstalling)
• Ploegleiders, vrijwilligers en officials hebben mondkapjes op (zelf meebrengen).
• Deelnemers en de scheidsrechter zijn vrijgesteld van het dragen van een mondkapje gedurende de
gehele wedstrijd.
• Meld je met je volledige team bij de sporters ingang. Het team kan uitsluitend met het totale aantal
ingeschreven sporters/coaches het zwembad in één keer betreden
• Handen ontsmetten bij entree van het zwembad (zij-ingang, fietsenstalling)
• Er wordt bij zowel de ochtendsessie als middagsessie gewerkt met een door de KNZB vastgesteld
maximum aantal coaches per sessie. Het toegekende aantal coaches is te raadplegen via bijgaand
formulier “chauffeurs en coach aantallen”.
• Zwemmers wordt verzocht om in badkleding naar het NEK af te reizen. Dit om eventuele drukte rondom
kleedruimtes tot een minimum te beperken. Kleedruimtes kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het
omkleden van “natte” zwemkleding.
• Volg de aangegeven routes in het zwembad, er is uitsluitend één richtingsverkeer mogelijk. Zie
onderstaande plattegrond voor de looproutes.
• Er kan uitsluitend worden ingezwommen op basis van bijgevoegd schema en baanindeling. Het schema
wordt op 24 september bekendgemaakt via de website van de KNZB.
• Tijdens de wedstrijden kan er alleen worden uitgezwommen in het Springbad. Zwemmers kunnen daarbij
uitsluitend aan de keerpuntzijde te water.
• Volg bij het verlaten van het bad de aangegeven looprichting (houd bij senioren ten allen tijde 1,5m
afstand tot elkaar.
• Teams kunnen zich aanmelden in de voorstart pas 1 serie voor de start van de eigen serie.
• Bij de NEK zal de geluidswand tussen wedstrijdbad en springbad omhoog zijn. Sporters en coaches wordt
verzocht om zowel in de voorstart als bij het uitzwemmen eventueel geluidsoverlast zoveel als mogelijk
te beperken.
• Deelnemers nemen plaats in toegewezen “startvakken” zowel in voorstart als achter het startblok.

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Teams lopen na de voorstart in volgorde van baan 0 naar baan 9 richting het startperron.
Na afloop van de gezwommen (individuele) race wordt de sporters verzocht het pooldeck direct te
verlaten en daarbij voldoende afstand tot de officials te bewaren.
Gedurende de gehele wedstrijd wordt er geen gebruik gemaakt van de rugslag startsteunen. Dit om
eventueel contact via “besmet” oppervlak te voorkomen en officials daarmee te beschermen.
Verenigingen nemen uitsluitend plaats in het toegewezen vereniging vak en bewegen zich uitsluitend
voor aanvang en na afloop van de wedstrijd richting de voorstart/uitzwembad. Extra loopbewegingen
worden zo veel als mogelijk beperkt. Het schema met de verenigingsvakken is vanaf 24 september
beschikbaar via de website van de KNZB.
Prijsuitreiking winnende teams:
▪ Volgorde van handelen: melden in voorstart, medailles en bekers afhalen. Uitgifte vanaf
trolley/zonder vrijwilliger.
▪ Bij zowel de senioren als junioren haalt één afgevaardigde van ieder team de medaille +
beker op.
Maak als ploegleider uitsluitend gebruik van de toegewezen coach vakken, dit geldt voor de gehele
wedstrijd van binnenkomst tot verlaten van het bad.
Rondom de prijsuitreiking is er geen gelegenheid om als team op de foto te gaan. Op het buitenterrein
nabij de sporters ingang wordt er een foto plaza ingericht.
Iedere vereniging kan werken met een naar rato toegewezen aantal “chauffeurskaarten. Het aantal
toegewezen chauffeurskaarten is te raadplegen via het bijgevoegde bestand chauffeurs en coach
aantallen. Wij verzoeken alle verenigingen om conform het toegekende aantal “chauffeurs” de namen van
chauffeurs door te geven via bijgevoegd formulier. Indien deze “chauffeurskaarten” niet nodig zijn dan
verzoeken wij vriendelijk om geen personen op te geven. De namen van chauffeurs kunnen tot 24
september 2020 worden aangeleverd bij de KNZB.
De chauffeurs kunnen via de centrale hal van het zwembad het zwemstadion bereiken en melden zich
voorafgaand aan de wedstrijd bij de kassa. De namen van opgegeven chauffeurs worden hier
gecontroleerd op basis van een geldig identiteitsbewijs. Tijdens de wedstrijd wordt chauffeurs gevraagd
zijn/haar loopbewegingen in het zwemstadion zo veel als mogelijk te beperken.
Chauffeurs kunnen uitsluitend plaatsnemen op de oost-tribune in het daarvoor aangegeven vak en
kunnen uitsluitend bij de junioren wedstrijd worden ontvangen. Bij de senioren is het ontvangen van
publiek/chauffeurs helaas niet te realiseren!

Accreditatie/Startlijsten
•
•

•

Bij de NEK wordt ter bevordering van de doorstroom geen gebruik gemaakt van accreditaties. Er wordt
bij de sporters entree streng gecontroleerd op deelnemers en coach aantallen o.b.v. de inschrijving.
Startlijsten kunnen door coaches vanaf 08:00 (junioren) en 14:00 (senioren) worden afgehaald bij de zijingang van het zwembad. De startlijsten worden uitgereikt nadat de organisatie de vereniging heeft
gecheckt op het aantal deelnemers en de ploeg als geheel het zwembad zal betreden.
Alle verenigingen krijgen bij uitgifte van de benodigde documenten een vuilniszak uitgereikt. We
verzoeken iedereen om het afval in deze vuilniszakken te doen. Na afloop kunnen de volle vuilniszakken
op de tribune achtergelaten worden, deze worden door de organisatie opgehaald.

Toegang zwembad
•

•
•

Zwemmers en ploegleiders voor de sessies krijgen vanaf 08:15 uur (junioren) en 14.15 uur (senioren)
toegang tot het zwembad via de zij-ingang van het zwembad. Verzamel je daarbij als vereniging en houd
de minimale 1,5m in acht.
Instroom van deelnemende teams vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde tijdslot. Deze zijn terug
te vinden in het document schema en baanindeling. Zorg dus ook dat jouw vereniging zich op tijd meld!
We verzoeken alle deelnemers de voorgeschreven routes te volgen voor de voorstart en het in- en
uitzwemmen. Na het zwemmen dienen alle zwemmers terug te lopen langs de publieke tribune rechts
af richting springbad.

Startgeld
•

•

Het inschrijfgeld voor de Nederlandse Estafette Kampioenschappen bedraagt als volgt:
− € 19,50 per estafette
− € 5,00 per ploegleider (inclusief startlijst)
De verschuldigde bedragen (inclusief eventuele administratieve heffingen) worden gefactureerd aan de
deelnemende verenigingen en zijn verschuldigd bij inschrijving. Bij ziek- en afmeldingen na sluiting van
de inschrijving zijn inschrijfgelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Fotografie
• Tijdens het Nederlands Estafette Kampioenschap kunnen er foto’s gemaakt worden door een
professionele fotograaf. De gemaakte foto’s kunnen door de KNZB worden ingezet ter promotie van de
zwemsport maar zullen nooit commercieel worden ingezet.
Koffiepunt/coaches
• Voor de coaches is dit NEK helaas geen koffiepunt ingericht. Koffie kan worden aangeschaft bij Baan0
en is voor eigen rekening. De horeca van Baan0 hanteert eigen richtlijnen t.a.v. de Covid-19 maatregelen
en maakt geen onderdeel uit van de “NEK evenementen” locatie. Er wordt door Baan0 geen
verkoopstand ingericht in de zwemzaal.
Bepalingen
• Voor de bepalingen ten aanzien van de puntentelling verwijzen wij u naar de bepalingen van de NK
Estafette op onze website: NK Estafette
Parkeren/Route
• Bij het zwemstadion is gratis parkeergelegenheid aanwezig. Iedereen dient te parkeren op de grote
parkeerplaats van Genneper Parken naast het zwemstadion. Vanaf zaterdag 26 september 21:00 tot
zondag 27 september 09:00 vinden er werkzaamheden plaats aan de N2 nabij knooppunt Leenderheide>
Batadorp.

•

De verwachte verkeershinder bedraagt 10-30 minuten. Voor meer informatie kan de website van A naar
Beter worden geraadpleegd. ‘Verkeer naar afrit Waalre wordt omgeleid via de Leenderweg –
Floralaan West – Aalsterweg.’

Publiek- toeschouwers
• Tijdens de NEK is het helaas niet mogelijk om publiek te ontvangen. Om het publiek toch te kunnen
betrekken bij het evenement en de kans te geven om de wedstrijden te volgen wordt door de
organiserende vereniging Z&PV Nuenen een livestream verzorgd. De livestream is te volgen via
bijgevoegde link en zal ook via Social kanalen van de KNZB nogmaals bekend worden gemaakt.
Toegangskaarten
• Toegangskaarten voor dit het NEK zijn door de beperkt beschikbare tribunecapaciteit en het houden van
voldoende afstand niet beschikbaar. Iedere vereniging krijgt naar rato van het aantal inschrijvingen
“chauffeurskaarten” toegewezen. Wij verzoeken alle verenigingen om voor 24 september de namen door
te geven via bijgevoegd formulier.
Wij hopen naar aanleiding van bovenstaande richtlijnen op ieders begrip en medewerking en wensen de
deelnemers veel succes toe tijdens de wedstrijd!
Tot zondag in Eindhoven!
Hartelijke groet,
namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond
Lennart Stekelenburg
Afdeling Events

