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Voor vertrek naar de zwemles 
• Lees de basisregels voor het bezoek aan zwembad De Koploper door op 

www.sportbedrijf.nl/coronaregels.  

• Laat je kind thuis naar het toilet gaan en trek jouw kind alvast zwemkleding aan.  

o Tip! Trek hem/haar gemakkelijke kleren aan, zoals een badjas of onesie en 

slippers. Zo gaat aan- en uitkleden sneller.  

 

Bij aankomst in Sportcentrum De Koploper 
• Kom op tijd Sportcentrum De Koploper binnen voor de coronacheck.  

• Vanaf 15 minuten voor de start van de zwemles kun je met de klantenpas door de 

toegangspoortjes. 

o Let op! Vanaf 5 minuten voor de start van de zwemles heb je geen 

toegang meer door de toegangspoortjes. Jouw kind kan dan niet meer 

deelnemen aan de zwemles.  

• Na de coronacheck en het omkleden van jouw kind breng je je zoon of dochter 

naar het bad waar hij/zij zwemles heeft. Je betreedt het zwembad niet eerder dan 

5 minuten voor de start van de zwemles. 

 

Verlaten van De Koploper en ophalen van jouw kind 
• Nadat je jouw kind hebt weggebracht, verlaat je het zwembad. Je kunt via de 

toegangspoortjes naar het restaurant of De Koploper verlaten. Het is niet meer 

mogelijk om op de tribune of in onze accommodatie te wachten en/of plaats te 

nemen. 

o Tip! Uiteraard kun je plaatsnemen in onze horeca. Hier geldt een 

coronatoegangsbewijs en een vaste zitplek.  

 

Ophalen 

• Ga tijdig naar de coronacheck en ga exact op de tijd dat de zwemles is afgelopen 

door de toegangspoortjes naar het kleedkamergedeelte. 

o Voor niveau 1 en 2: 

Loop na de toegangspoortjes naar de deur bij het doelgroepenbad. Wacht  

daar totdat de zwemonderwijzer daar jouw kind brengt.   

o Voor niveau 3, 4 en 5: 

Loop na de toegangspoortjes naar de deur bij het recreatiebad. Wacht daar  

totdat de zwemonderwijzer daar jouw kind brengt.   

• Het is niet meer mogelijk om jouw kind bij ons te laten douchen.  

 

 

 

#alleensamen 
Wij rekenen op uw begrip en vragen u de aanwijzingen  

van onze medewerkers op te volgen. Bedankt! 
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