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Aan de burgemeester en schepenen 
Aan de zwembadbeheerder 
 
 
Aanvraag zwembad - organisatie manche zomercircuit 

 

Geachte mevrouw, mijnheer 

Zoals voor heel wat sporten is het seizoen 2020-2021 ook voor de zwemsporten nog geen 

evident seizoen gebleken. Covid19 gooide – en gooit nog steeds – roet in het eten van heel wat 

sporters, niet in het minste van de competitiesporters. 

Gelukkig konden dankzij het nemen van allerhande maatregelen, heel wat zwemmers een 

groot deel van het jaar hun hobby (deels) blijven uitoefenen. Kinderen konden leren zwemmen 

of konden nieuwe zaken blijven bijleren en progressie maken. Recreatieve zwemmers kregen 

de kans om hun ontspannende activiteit te blijven beoefenen, wat uiterst belangrijk is in deze 

(mentaal) moeilijke tijden. 

Daarnaast hebben ook de competitiezwemmers hun trainingen (grotendeels) kunnen 

afwerken. Voor deze groep is het nu echter uitkijken naar datgene waar ze al die tijd hard voor 

blijven werken zijn: resultaten kunnen neerzetten tijdens officiële wedstrijden. Voorlopig kan 

hier – gezien de omstandigheden – uiteraard nog geen sprake van zijn. De focus ligt momenteel 

dan ook op de maand juli. In die maand vinden normaal gesproken de grote kampioenschappen 

plaats. 

Deze kampioenschappen beslaan – in normale omstandigheden – drie maal drie dagen, waarbij 

telkens honderden zwemmers present tekenen. In de wetenschap dat het wellicht onmogelijk 

zal zijn kampioenschappen op deze manier te organiseren, heeft de Koninklijke Belgische 

Zwembond (KBZB) een zomercircuit in het leven geroepen. 
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Dit circuit moet het mogelijk maken om zwemmers de kans te geven om aan wedstrijden deel 

te nemen in veel beperktere groepen. 

De bedoeling zou zijn dat in een eerste fase de zwemmers in regionaal georganiseerde en 

georiënteerde wedstrijden uitkomen. Het programma dat voor deze wedstrijden voorzien 

wordt, beslaat twee dagen. Tijdens deze wedstrijden proberen de zwemmers om zo snel 

mogelijke tijden neer te zetten. De beste zwemmers van elke leeftijd en van elke categorie 

zullen vervolgens in een grote finale tegen elkaar uitkomen in het weekend van 30 juli t.e.m. 1 

augustus. 

Ook de club(s) uit uw stad of gemeente zou graag de organisatie van een van de regionale 

wedstrijden voor haar rekening nemen. Mogen wij u daarom vriendelijk verzoeken om met de 

club tot een overeenkomst te komen voor de organisatie van een wedstrijd gedurende 

minimum één, bij voorkeur twee dagen in de periode van 15 juni t.e.m. 25 juli? Dit zou veel 

betekenen voor de competitiezwemmers in uw gemeente, stad en/of regio. 

Alvast bedankt om dit in overweging te willen nemen. 

Hoogachtend 
 
 
An Rydant 
Algemeen Directeur 
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