
 

 
 

Beste zwemmers en trainers, 
Gefeliciteerd met jullie deelname aan de Brabantse Miniorenfinale 2019 op zaterdag 8 en zondag 9 
juni 2019 in zwembad Drieburcht in Tilburg. We zijn supertrots dat we jullie twee dagen lang mogen 
ontvangen in ons bad. Hieronder vinden jullie informatie die jullie nodig hebben om goed voorbereid 

aan dit mooie weekend te beginnen. Lees dit goed door zodat we er samen een prachtig toernooi 
van kunnen maken. Wij wensen iedereen veel plezier en succes! 

 
Zwemvereniging TRB-RES 

 
 
Tijdschema 
Aanvang wedstrijd zaterdag en zondag:                13:30u  
Inzwemmen zaterdag en zondag:                            12:45u tot 13:15u 
Juryvergadering zaterdag en zondag:     12:45u  
Kleedruimte open vanaf:                                             12:30u 
 

 
Ploegleiders  
De ploegleiders kunnen zich melden bij de ontvangstbalie. Tot 5 zwemmers mogen er twee 
ploegleiders het bad op. Daarna voor iedere 5 zwemmers een extra ploegleider tot een maximum 
van 5 ploegleiders. Voor iedere ploegleider ligt er een programma klaar.  

 
Kleedruimte en zwemmerstribune  
Jullie kunnen gebruik maken van een van de groepskleedruimten, achterin de gang. Op het bad 
bouwen we een zwemmerstribune. Deze is van hout, dus zorg dat een broek de zwemkleding 
beschermt. Groepeer je eigen vereniging en maak ruimte voor elkaar. Let op: het is absoluut 
verboden om onder de tribunes te komen. 
 
De zwemzaal is uitsluitend zwemmers, coaches, officials en wedstrijdorganisatie (en door de 
wedstrijdorganisatie toegestane gasten). De wedstrijdorganisatie kan naar hun oordeel onbevoegden 



opdragen de zwemzaal te verlaten en op de tribune plaats te nemen. Het publiek kan plaatsnemen 
op de tribune op de eerste verdieping. 

 
Inzwemmen 
De speaker geeft aan wanneer het inzwemmen kan starten. Coaches: bij het inzwemmen is het vaak 
erg druk in het bad. Help ons met het bewaken van enkele spelregels (informeer de zwemmers 
hierover en spreek ze hierop aan. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons als 
organiserende vereniging en jullie als gasten): 

 We werken met elektronische tijdwaarneming.Let er op dat de zwemmers niet aan de gele 
platen hangen. 

 Het bad mag alleen via het trapje verlaten worden. 

 Niet DUIKEN bij het inzwemmen. 

 Op enig moment geven we baan 1 en 8 vrij als sprintbanen vrij 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.  

 Ruim voor het start van de wedstrijd zal de speaker de zwemmers vragen het bad te verlaten 
en kunnen de laatste voorbereidingen voor de wedstrijd getroffen worden. Verlaat dan ook 
het zwembad. 

 
Opkomst zwemmers 

Er is een feestelijke opkomst van de zwemmers gepland. Alle ploegen verzamelen op aangeven van 
de speaker zich in de hal achter de EHBO (baan 1) bij het bordje met hun verenigingsnaam. De 
speaker kondigt de verenigingen aan. Zij lopen op, volgens aangeven van de organisatie. Graag 
indikken aan de lange zijde van het bad zodat er voor alle zwemmers een plek is. Als laatste komen 
de officials de zaal binnen. Iedereen gaat dan naar zijn plaats terug en de wedstrijd zal dan direct 
starten. 
 
Voorstart 
De voorstart is bij  het keerpunt van baan 8. Deze is goed te bereiken en te zien. Zorg er voor dat de 
zwemmers tijdig bij de voorstart zijn. Vijf series van te voren verwachten we de zwemmers. 

 
Het wedstrijd en jury secretariaat: afmeldingen  
Let op: het jury- en wedstrijdsecretariaat bevindt zich direct aan het bad, naast de elektronische 
tijdwaarneming. U kunt hier met uw afmeldingen terecht conform KNZB-reglement.  
Het secretariaat wil de eventuele afmeldingen voor de wedstrijd zo vroeg mogelijk van u ontvangen. 
Op die wijze zal de verwerking hiervan de start van de wedstrijd niet in de weg staan. U kunt uw af- 
en/of ziekmeldingen tot 11.00 uur per email kwijt op j.spronk@hotmail.nl. Uw kunt u voorlopige 
ziekmelding ook whats app-en naar 0641609569 dan is bij aankomst nog wel een wijzigingsformulier 
vereist. 
 
Juryvergadering De juryvergadering start om 12:45u uur. De vergadering is in de skybox op de eerste 
verdieping naast de horeca. U kunt zich melden bij de ontvangst voor officials op de eerste 
verdieping.  
Per 5 zwemmers dient een official aangemeld te worden. 

 
Verkoop finale T-shirts In de hal beneden verkopen we unieke finale T-shirts (12,50, contant 
afrekenen), met achterop de namen van alle deelnemers van de Brabantse Minioren Finale 2019 

 
 

mailto:j.spronk@hotmail.nl


Entreegelden publiek  
Fans t/m 12 jaar:                                                                            Gratis  
Fans vanaf 13 jaar inclusief programmaboekje:                € 4,50 per dag  
Fans vanaf 13 jaar zonder programmaboekje:                   € 4,00 per dag 
Officials, op vertoon van official legitimatie:                       Gratis  
Los programma:                                                                             € 2,00 

 
De entreegelden kunnen uitsluitend contant betaald worden. 
 
 
Het zwembad Drieburcht is in 2019 de plek waar het ONK Zwemmen voor senioren en de NJJK lange 
afstand plaatsvindt. En dat is niet voor niets. De faciliteiten zijn er ook naar.  
Zwembad Drieburcht heeft een 8 banen wedstrijdbad. Op de eerste verdieping (linksaf trap op) 
kunnen fans plaats nemen op de tribunes. We hebben hier zitplaatsen voor 400 fans.  

 
Het sportcafé bevindt zich op de eerste verdieping. Naast een drankenkaart bieden zij ook een breed 
assortiment aan snacks en broodjes. Het sportcafé werkt volgens de richtlijn Gezondere Sport 
Kantines.  
In de horeca kunt u uitsluitend per pin betalen. 
Vanuit de horeca is er ook zicht op de wedstrijd. Afkoelen kan op het overdekte terras naast de 
horeca. 

 
Zwemspullen.nl  
Op de 1e etage staat de verkoopstand van zwemspullen.nl. Zij bieden diverse zwemartikelen aan in 
diverse prijsklassen.  

 
Loterij 
In het sportcafé vindt u een loterij. Wij hebben ons best gedaan om écht prachtige prijzen te 
verzamelen.  

 
Beeldmateriaal 
Tijdens de Brabantse Minioren Finales worden er foto’s en films gemaakt. Mag uw zwemmer niet op 
de foto? Zorg dat de ploegleiding dit meldt bij de betreffende fotograaf.  

 
Parkeren  
Rond het zwembad en het winkelcentrum Wagnerplein is voldoende parkeergelegenheid. Parkeren is 
gratis. Hou er rekening mee dat het zaterdag drukker kan zijn in verband met winkelend publiek.  

 
Afval  
Laat het bad en de tribune achter zoals je het aantrof. Help ons mee. Er zijn voldoende extra 
afvalbakken geplaatst. Mocht een afvalbak vol zijn, waarschuw dan iemand van de organisatie.  

 
Vrijwilligers 
De TRB-vrijwilligers zijn te herkennen aan hun blauwe t-shirts met zwarte tekst. Stel hun de vragen 
die je hebt, zij helpen je verder.  

Aansprakelijkheid  
Zwemvereniging TRB-RES, KNZB en gemeente Tilburg kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 
schade aan of het kwijtraken van eigendommen. 
 

 


