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De normale lijnen moeten uit het water worden gehaald. Deze lijnen 
worden tijdelijk bewaard in de bubbelbaden (direct achter de 
startblokken). De wedstrijdlijnen worden uit de ondergrondse opslag 
gehaald, Gebruik de speciale vierkants-schroevendraaier om de 
luikjes in de grond te openen. 
Bij het in het water brengen van de lijnen moet de versteldraad aan 
de strartblokzijde.

Gebruik de palen 2+5.
Deze palen worden bewaard in het 
materialenhok bij het recreatiebad.

Span tussen de palen 2 en 5 de oranje lijn 
(deze is te vinden in de Oceanus 
materialen-kooi).

Tijdens de wedstrijd wordt de valse startlijn 
niet gebruikt, echter het plaatsen wordt nog 
steeds gedaan om te voldoen aan alle 
voorschriften.

Gebruik de palen 1+6+3+4 (te vinden in het 
materialen-hok achter de startblokken van 
het wedstrijdbad).
Plaats de palen op de juiste locaties (ter 
hoogte van de metalen “banden” in het 
plafond).
Span de “Speedo” vlaggetjes tussen de 
palen 1-6 en 3-4. De vlaggetjes zijn te 

vinden in de Oceanus materialen-kooi.

Opbouwen wedstrijdbad

1.Lijnen 3. Keerpunt vlaggetjes

Verwijder de 6 dekseltjes van de aangegeven paal-houders langs 
de badrand.

De dekseltjes worden geopend met een speciale twee-punts
schroevendraaier (deze hangt direct rechts naast de deur van 
materialen-hok achter de startblokken van het wedstrijdbad).
Verzamel de dekseltjes op één locatie zodat deze na de wedstrijd 
weer snel terug geplaats kunnen worden. 

Locatie paalhouders;
1+6+3+4 ; direct onder de metalen “banden” in het plafond.
2+4;  de eerste paalhouder naast de zwarte markering langs het bad 
(op ongeveer 2/3 van de baan).

! VOORZICHTIG

De wedstrijdlijnen zijn zeer duur en zeer gevoelig voor breuken in de 
“golfbrekers”. Voorkom dat wedstrijdlijnen direct in aanraking 
komen met het tegelwerk. “Begeleid” een lijn altijd met de hand 
over de startmuur heen.

Wedstrijdzwemmen

2. Verwijderen deksels

4. Valse startlijn

z.o.z. voor overzicht
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