
 
 

Informatie zwemmers, coaches, officials en publiek 

Brabantse Zomer Kampioenschappen 2014 
 

wordt gehouden in: 

Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion  

Antoon Coolenlaan 1 , 

5644 RX Eindhoven. 

 

De organisatie is in handen van: 

KNZB Regio Zuid ( www.knzbzuid.nl) 

 

Route: 

ZET UW NAVIGATIESYSTEEM/ TOMTOM OP DE RANDWEG EINDHOVEN UIT!  

De laatste tijd zijn er zoveel wegen aangepast dat u alleen op de plaats van bestemming komt indien 

je onderstaande route volgt:  

 

Aangeraden wordt de hoofdwegen te gebruiken en via de A2 knooppunt Batadorp richting 

Maastricht aan te houden en daarna bij de A2 knooppunt de Hogt ook richting Maastricht / 

Eindhoven waarbij u op de rondweg N2 blijft en niet op het binnengedeelte van de snelweg  

(Omdat daar het doorgaand verkeer rijdt wat niet in Eindhoven hoeft te zijn; Er zijn daar ook geen 

afslagen over een lengte van 6 km.) 

 

Op de rondweg Eindhoven neemt U de afslag 33 Waalre/Stratum. Onder aan de afslag gaat Ubij het 

verkeerslicht linksaf en dan bij de tweede verkeerslichten linksaf de Antoon Coolenlaan in, daar vindt 

U na300 meter aan de linker zijde de Tongelreep.  

Circa 100m doorrijden voorbij de hoofdingang van het zwembad is een grote (gratis) parkeerplaats 

P1.  

 

Bekijk actuele informatie over wegwerkzaamheden op www.randwegeindhoven.nl 

 

  



 

Gegevens wedstrijd:  

Wedstrijd Brabantse Zomer Kampioenschappen 

Badlengte 50 meter 

Data 17,18, 24, 25  Mei 2014 

Zwembad Pieter v/d Hoogenband Zwemstadion 

Plaats Eindhoven 

Toegang zwembad 12.00u 

Inzwemmen 12:30u 

Start wedstrijd 13:10u 

Organisatie Zeester Meerval en Nuenen 

Limietperiode 14-05-2013 t/m 05-05-2014 

Inschrijfdatum zwemmers & Officials 7 Mei 2013 (24:00u) 

Afmelden voor 14 en 21 Mei 2013 (20:00u) 

Inschrijfadres zwemmers kampioenschappen@knzbzuid  

Inschrijfadres officials officials@knzbkringbrabant.nl  

 Tijden zijn gewijzigd 

 

Bad: 

Het Pieter van de Hoogenband zwemstadion kent verschillende wedstrijdbaden.  

De Brabantse Kampioenschappen  wordt gehouden in het 50m bad 

 

Dit is een 10 banen 50 meter wedstrijdbad, dat ligt aan de voorzijde van het zwemstadion.  

De andere baden van de Tongelreep (inclusief het trainingbad en de whirlpool )zijn NIET beschikbaar 

voor de zwemmers. 

 

De deelnemende verenigingen vrijwilligers en bebording in het zwembad. De vrijwilligers zijn te 

herkennen aan rode t-shirts. Zij wijzen u graag de weg. (voor routing zie bijlage) 

In het tweede weekend zijn ook mensen van de organisatie van het EK schoonspringen aanwezig. U 

dient ook hun aanwijzingen op te volgen. 

 

Zwemmers: 

De zwemmers kunnen via de gang op de begane grond naar de kleedruimtes.  

Door de kleedruimtes via de gang met zicht op het buitenbad helemaal doorlopen tot aan de trap 

naar de tribune. Het volgende lijkt misschien overbodig maar de praktijk leert ons dat zwemmers er 

toch telkens op gewezen moeten worden: laat niets in de kleedkamers achter en let ook op de 

tribunes op je dure spullen. Er staan op verschillende plekken kluisjes opgesteld waarin koste zaken 

(bv gsm, geld) opgeborgen kunnen worden.  



 
 

Voorstart: 

De voorstart is gelegen naast het wedstrijdbad. De zwemmers lopen via de trap (rustig!) naar 

beneden. Onder aan de trap linksaf. Na de bocht is de ingang van de voorstart. Dit is de deur met de 

aanduiding KLEEDKAMER 18. In deze kleedkamer verzamelen de zwemmers zich. In de ruimte achter 

kleedkamer 18 staan enkele rijen stoelen waar de series zich kunnen verzamelen. We willen graag de 

voorstart rustig houden. Dit betekend dat we de zwemmers pas toelaten 6 series voor de start. In de 

gang mogen dan max 2 series wachten. De laatste 2 series worden door de vrijwilligers verzameld op 

rijen stoelen. 

Op aanduiding van de vrijwilligers kunnen de zwemmers links om de hoek naar de startblokken 

lopen. 

 

Na de wedstrijd na de race graag teruglopen door de deur (rechts - ±10m) naast de omega ruimte 

(vierlanden punt). Dus niet teruglopen via de whirlpoolzijde 

 

Coaches wilt u uw zwemmers erop attent maken dat de loopafstand (incl de trap) verder is dan wat 

gebruikelijk is in veel zwembaden. De zwemmer moeten zich tijdig melden bij de voorstart. De grote 

afstand geldt ook voor de omloop naar de publiekstribune, dit is een behoorlijke wandeling. 

 

Prijsuitreiking: 

Om de prijsuitreiking voor het publiek goed zichtbaar te maken wordt deze onder de display van de 

elektronische tijdwaarneming  gedaan. De zwemmers mogen zich tijdens de prijsuitreiking opstellen 

in het coachvak om zo de prijswinnaars toe te juichen.  

 

Coaches:  

Ga langs vanaf de trap rechtsaf en via de middeningang het wedstrijdbad in. 

Tijdens de wedstrijd kunnen de coaches aan het bad staan in het coachvak.  

 

Wedstrijdsecretariaat: 

Het wedstrijdsecretriaat bevindt zich beneden onder de trap in de zgn Omega ruimte. De ruimte is 

alleen toegankelijk tbv van afmeldingen.  

Het wedstrijdsecretariaat bevind zich op het jurypodium langs het zwembad 

 

Officials: 

De officials lopen ook via de benedengang richting het zwembad. Indien u zich wil omkleden dan 

kunt u dezelfde weg als de zwemmers volgen. U kunt ook op de t- splitsing (met banken) net vóór de 

kleedkamers, indien u uw schoenen wisselt voor “binnenschoenen  

Bij de splitsing volgt u de rechter gang. Aan het einde van de gang kunt u naar rechts, en loopt u 

onder de tribune door naar "het keukentje", de kleine ruimte tegenover de Omega ruimte.. Daar 

bevind zich de juryruimte, daarachter kunt u zich omkleden in een van de kleedkamers (17 + 18) 

daarbevinden ook kluisjes voor u spullen.  



 
 

 

Publiek: 

 

Er is een zeer ruime publiekstribune beschikbaar  

Het publiek wordt bij de ingang linksaf de schuine helling op geleid. Deze opgang leidt direct naar het 

zwembad. De wedstrijd is in het eerste gedeelte van het zwembad voor de schuifwand. 

 

Inzwemmen: 

Voor de wedstrijd kan worden ingezwommen. 

 

Coaches: zoals u weet is het bij het inzwemmen vaak erg druk in het bad. Wilt u met ons  

daarom enkele spelregels bewaken (informeert de zwemmers hierover en spreek ze a.u.b.  

hierop aan, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons als organiserende  

vereniging en jullie als gasten.) 

·         Niet DUIKEN bij het inzwemmen. Er is veel zwemverkeer en voor je hetpt weet duik je op  

een medezwemmer met alle gevolgen van dien. 

Om toch gelegenheid te geven tot starten zullen op enig moment baan 0 en 9 als  

Sprintbanen vrijgegeven worden waarbij éénrichtingverkeer in deze baan wordt ingesteld  

(dus achteraan bij het trapje het water uit en omlopen.  

·         Inzwemmen is inZWEMMEN. Bijpraten hangend aan lijnen en bij startpunt belemmert  

andere zwemmers. Dus voor een gezellig praatje graag uit het water. 

 

Op verschillende momenten (afhankelijk van andere gebruikers zwembad zal er een mogelijkheid zijn 

tot in- en uitzwemmen in een ander bad. De speaker zal aangeven wanneer de mogelijkheid er is.  

Zwemmers en coaches dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers en zwembadpersoneel strikt op te 

volgen.  Bij herhaaldelijk negeren van de aanwijzingen zal de organisatie helaas genoodzaakt zijn de 

inzwemgelegenheid te sluiten. 

 

Start wedstrijd 

We streven ernaar som stipt te starten met de wedstrijd. De scheidsrechter zal bepalen of er tijdens 

de pauze kan worden ingezwommen. Dit zal tijdig door de speaker worden medegedeeld. Indien er 

gebruik  gemaakt wordt van een Duitse start d.w.z. dat de zwemmers in het water blijven totdat de 

volgende is gestart. Dit eist veel discipline! 

 

Voorstart: 

Coaches wilt u ervoor zorg dragen dat u zwemmer tijdig, maar ook niet te vroeg bij de  

voorstart is (ca 10 min is tijdig genoeg) . 

 

 

  



 

Overige zaken:  

Toiletten: 

In het gebouw zijn voldoende toiletten aanwezig. 

Na de ingang rechts is een groot toilettenblok. 

In het midden en boven aan de publiekshelling links en rechts zijn toiletten. 

Aan de zwemmerszijde van de tribune zijn ook enkele toiletten. 

 

Kledingverkoop: 

Aan het einde van de toegangsbrug voor het publiek (op de kop van het 50m bad) heeft 

Sportemotion, leverancier van zwembenodigdheden een kledingstand opgesteld. Hier is trainings- en 

wedstrijdkleding te koop tegen aantrekkelijke speciale toernooiprijzen. Zie voor verder info: 

www.sportemotion.nl 

 

 

Eten en drinken: 

In het zwembad op de hoek van de tribune staan een koffie- en frisdrankautomaat. 

Afhankelijk van de drukte kan het zwembad extra verkooppunten openen. 

 

In de hal staan ook enkele automaten met voornamelijk snoep. 

 

Rechts van de ingang is “Grand Café Swimmers” . Hier kunt u koffie en “kleine”kaartgerechten 

krijgen. 

Let wel op! want Swimmers is open gedurende de publieksopeningstijden van het zwembad. Op 

zaterdag is dat van 10 tot 17.30 u. Zie voor verder info www.swimmers.nl. 

 

Ehbo: 

In het zwembad zijn EHBO-ers aanwezig, vraag zo nodig een vrijwilliger om deze te waarschuwen. 

Het zwembad heeft afwijkende afspraken met de alarmcentrale bel daarom geen 112 maar 

waarschuw het badpersoneel. 

 

Live Timing: 

De uitslagen van de wedstrijd zijn direct te volgen via live timing. 

http://www.zpv-hieronymus.com/liveresults/BZK2014/index.html 

 

In het zwembad is helaas een publieke WIFI beschikbaar. Als u naar een site gaat op uw browser 

krijgt u de vraag de voorwaarden van de Gemeente Eindhoven te accepteren. Bij grote drukte kan de 

performance slecht zijn.  

Uitslagen op de livetiming en Splashme zijn altijd onder voorbehoud akkoord SR. Er kan altijd op 

voorspraak van de SR een correctie plaatsvinden  



 
SplashMe 

Bij dit  kampioenschap  introduceren we ook ( vooralsnog alleen voor de Iphone ( of Ipad) gebruikers) 

SplashMe, Met deze app worden de gezwommen tijden direct op je telefoon in beeld gebracht en 

kan deze direct vergeleken worden met rankings.knzb. 

Voor meer informatie zie de site van splash ( in het Engels)   

          

 (let op het kan zijn dat er kosten zijn verbonden aan gebruik van de app) 

 

Na de wedstrijd zal (na akkoord van de scheidsrechter) de definitieve uitslag direct online worden 

geplaatst. Hier is ook de .lxf van de uitslag te downloaden.  

 

Foto’s: 

De organisatie maakt foto’s van de teams en van de prijsuitreiking. Verder zullen er impressiefoto’s 

worden gemaakt. Via de site van de KNZB Kring Noord Brabant zullen deze vanaf zondag te zien en te 

downloaden zijn.  

Om de persoonlijke levenssfeer van onze zwemmers te kunnen waarborgen is het alleen toegestaan 

vanaf de tribune foto’s en filmpjes te maken voor eigen gebruik.  (Semi-) professioneel gebruik is 

alleen toestaan na toestemming van de organisatie ( mail: zwemmen@knzbzuid.nl). We vragen 

eenieder om uiterst zorgvuldig te zijn met het gebruik van de foto’s  ( bv.  op internet en bij social 

media). 

 

De organisatie kan, naast de kringfotograaf, anderen in overleg met de scheidsrechter toestemming 

geven om langs de badrand te fotograferen. 

 

Pers (schrijvende, fotograferend en filmend)  is vanzelfsprekend van harte welkom en zal nadat ze 

zich hebben gemeld bij de wedstrijdorganisatie ( Kees Verhulst mail: zwemmen@knzbzuid.nl).) in de 

gelegenheid gesteld worden hun werk te doen.  

 

Opruimen: 

Na de wedstrijd vragen we u de tribune schoon achter te laten. Er staan voldoende afvalbakken.  

 

Gevonden voorwerpen: 

De gevonden voorwerpen zullen na de wedstrijd verzameld worden en in een doos met de 

aanduiding  BZK2014 bij de receptie van het zwembad worden opgeborgen. Uw kunt bellen met de 

receptie (040) 238 11 12 of een e-mail sturen naar tongelreep@eindhoven.nl . Kosten voor 

verzending komen natuurlijk voor uw rekening.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


