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Voor vertrek naar de zwemles 

• Lees de basisregels voor het bezoek aan zwembad De Koploper door. Deze vindt u op 

www.sportbedrijf.nl/coronaregels.  

• Laat uw kind thuis naar het toilet gaan.  

• Doe uw kind thuis alvast zwemkleding aan. Tip! Trek uw kind gemakkelijke kleren aan, zoals 

een badjas of onesie en slippers. Zo is uw kind snel aan- en/of uitgekleed. 

• Neem voor uzelf slippers mee of maak gebruik van overschoenen.  

 

Bij aankomst in Sportcentrum De Koploper 

• Zorg dat u en uw kind 15 minuten voor aanvang van de zwemles aanwezig zijn om door het 

tourniquet te gaan. 

• Houd altijd 1,5m afstand in de centrale hal. Is afstand houden niet (meer) mogelijk, omdat 

het te druk is? Wacht dan buiten bij de dranghekkken en niet in de centrale hal. Zo kunnen 

ook andere bezoekers de accommodatie veilig betreden en/of verlaten.  

• Loop na doorgang door het tourniquet de aangegeven route via het recreatiebad naar het 

piratenbad. 

• Hier vindt u de ‘drop & go’. Daar kleedt u uw kind zo snel mogelijk om.   

• Is uw kind omgekleed? Laat hem of haar dan alleen naar onze medewerker lopen. Onze 

medewerker brengt uw kind dan naar het juiste zwembad. 

• Neem alle kleding mee naar buiten. Zo kunnen we goed schoonmaken in de ‘drop & go’.  

• Verlaat de ‘drop & go’ via de aangegeven route. U verlaat de accommodatie via de 

achteruitgang. 

 

Ophalen en verlaten van Sportcentrum De Koploper 

• Kom De Koploper weer binnen exact op de tijd dat de zwemles is afgelopen.  

• De kinderen worden per niveau door een medewerker naar een ruimte gebracht waar u als 

ouder/verzorger wacht. Let op: het kan zijn dat u via een andere in- of uitgang onze 

accommodatie binnenkomt en/of verlaat dan bij aanvang van de zwemles. 

 

Niveau  Binnen komen 

in De Koploper  

 

Ophalen en omkleden Verlaten van De 

Koploper 

2 Hoofdingang 

 

Piratenbad Hoofdingang 

3 Hoofdingang 

 

Recreatiebad Hoofdingang 

4 Achteruitgang deel 2 - kleedkamers 5 en 6 
(+ kleedhokjes) 

Achteruitgang 

5 Hoofdingang deel 1 - kleedkamers 1 en 2 
(+ kleedhokjes) 

Hoofdingang 

 

• Verlaat De Koploper zo snel mogelijk via de aangewezen route.   

• Douchen is niet mogelijk in De Koploper. Ons advies is om uw kind na de zwemles thuis te 

laten douchen.  

 

Overal geldt: houd 1,5 meter afstand van onze medewerkers 

en bezoekers.  

 

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

van onze medewerkers op te volgen. Bedankt! 

 

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2020 

http://www.sportbedrijf.nl/coronaregels

