
 

Algemeen: 

• Alle reserveringen m.u.v. het banenzwemmen komen te vervallen. 

• De routing gaat terug naar de oude situatie, namelijk: 

 Binnenkomst via hoofd ingang. 

 Door het tourniquet naar de kleedruimtes. 

 Omkleden mag weer in alle kleedruimtes. 

 Kluisjes mogen weer gebruikt worden. 

 Laat GEEN kleding hangen in de 1 de wisselcabines. 

 Douchen mag weer, maar doe dit niet te lang. 

 Zwembad verlaten via zelfde ruimte (vieze voetengang) als binnenkomst. (zie de 

bordjes in de kleedruimtes) 

 Bij betreden van de schone voetengang, richting het zwembad, gaat u op blote 

voeten, slippers of met overschoentjes. 

 Straatschoeisel in de schone voetengang is dus niet toegestaan 

 DE SCHONE VOETENGANG IS GEEN UITGANG MEER !!! 

• Tribune gebruik: Er in via looproute vuile voetengang 

• Er is geen beperking aan het aantal toeschouwers. 

• Voor iedereen geldt dat er aan de zwembad zijde GEEN corona check nodig is. 

• Echter, bij gebruik van de horeca binnen, dien je QR code te laten zien, als je in de 

horeca gaat zitten. Bij take away / afhaal is het scannen niet nodig. 

Natte Horeca: 

• Je mag de aangekochte etenswaren vanuit de horeca zittend aan tafeltje nuttigen in de 

natte horeca. 

• Het is NIET nodig dat de klant QR code dient te tonen. 

Banenzwemmen: 

• N.a.v. de uitslag van de enquête behouden we het reserveren voor het banenzwemmen. 

• In 1e instantie is er plek voor 36 banenzwemmers, deze aantallen kunnen mogelijk nog 

aangepast worden 

• Tijdblok: 50 minuten zwemmen, 10 minuten wissel. 5 minuten langer dus! 

• Indeling van de banen:  

 Baan1-2:   rustige doorzwemmers 

 Baan 3:  doorzwembaan 

 Baan 4:  Crawlbaan 

 Baan5-6:  Recreatiezwemmers 

• Aan de hand van de aantallen zwemmers kan de indeling van de baan aangepast 

worden;  



 

Beweegplein 09.00 – 12.00 uur: 

• We gaan terug naar de oude situatie.  

• Geen bloktijden meer. 

• Geen reserveringen meer. 

• BPK lesjes blijven hetzelfde. 

• De lessen aquafit 50+ blijven hetzelfde als in de coronaperiode; 1x joggen, 2x aqua 

o Het reserveren is echter niet nodig; 

Zwemles: 

• 10 minuten voor aanvang van de les, kun je door het tourniquet; 

• Breng het leszwemkind tot aan de douche. Onderstaand welke douche, in relatie tot 

welk badje: 

 Doelgroepenbad:  badje 1,2,3 

  6 baansbad: badje 4, B of C. 

• Voor de les mogen de kinderen weer douchen. 

• Het zwemleskind wordt 5 minuten voor aanvang van de les uit de douche gehaald. 

• Blijf niet in de gang hangen i.v.m. de wisseling van de lesgroepen. 

• Max. 5 minuten voor het eindigen van de les, kun je door het tourniquet om je kind op te 

halen bij de douche. 

• Na de les mag je je kind kort afspoelen, liever geen zeep of shampoo gebruik, i.v.m. de 

veiligheid(gladheid). 

Aqualessen alle avonden en do-ochtend: 

• Het reserveren komt te vervallen. 

• We blijven wel werken met het muntjes systeem. 

• Bij aanschaf van een losse les of bij het tonen van abonnement/rittenkaart of webshop 

aankoop, krijg je een muntje van de receptiemedewerk(st)er. 

• Wil je deelnemen aan 2 achtereen volgende aqualessen, dan dien je voor 2 aqualessen 

te betalen. Mocht je dit wekelijks willen, dan is de aanschaf van een abonnement 

(Aquaclub Xtra) veel voordeliger, dan losse lessen! Indien interesse, kijk op de website 

onder abonnementen of informeer bij de receptie. 

• De muntjes dienen ingeleverd te worden bij de instructeur, vlak voor aanvang van de les. 

Vrijzwemmen: 

• Reserveren komt te vervallen vanaf maandag 27 september. 

Vrijdagavondactiviteiten 

• Voor het zeemeerminzwemmen, discozwemmen en de workshops onderwaterscooters kan er 

nog wel gereserveerd worden; 

• Wil je dus zeker zijn van je plek, dan kun je het beste reserveren; 

• Het kopen van een kaartje bij de receptie is uiteraard ook een mogelijkheid, maar alleen als er 

nog voldoende plek voor is, is dit een mogelijkheid; 


