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Sportcentrum De Koploper 

• De verplichte maatregel ‘1,5 meter afstand houden’ hoeft niet meer. Maar het is 

nog wel verstandig. 

• We hebben geen looproutes meer (uitzondering hierop is het restaurant). U komt 

binnen en verlaat De Koploper door de hoofdentree. 

• Zorg dat u en uw kind op tijd aanwezig zijn - maximaal 15 minuten - voor 

aanvang van de zwemles zodat uw kind zich rustig kan omkleden. 

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

 

Voor de zwemles 

• U mag alle aanwezige kleedkamers/kleedhokjes vrij gebruiken voor het omkleden 

van uw kind.  

• Is uw kind omgekleed, dan wacht u samen met uw kind voor de deur van het 

doelgroepenbad. Uw kind wordt opgehaald door een van onze zwemonderwijzers.  

 

Tijdens de zwemles 

• Tijdens de zwemles kunt u blijven kijken achter het raam, plaatsnemen op de 

tribune, iets gaan drinken in het restaurant (op vertoon van uw 

coronatoegangsbewijs & identiteitskaart) of de accommodatie verlaten.  

• Start uw kind met de 1e zwemles? Als u samen met uw kind aankomt bij het 

doelgroepenbad mag u maximaal 10 minuten aan de badrand blijven zitten. 

Daarna vragen wij u om de zwemzaal te verlaten. Dit doen wij omdat we op deze 

wijze het snelst een band krijgen met uw kind.  

• De laatste lesdag voor de schoolvakantie is er weer de zogenaamde kijkles. U 

bent dan van harte welkom om het tweede half uur van deze zwemles aan de 

badrand bij uw kind te komen kijken. Ook heeft u dan de mogelijkheid om tijdens 

de laatste 15 minuten van deze les vragen te stellen aan de zwemonderwijzer. 

 

Na de zwemles 

• Exact op de tijd dat de zwemles is afgelopen, haalt u uw kind op bij het 

doelgroepenbad. Hier wacht uw kind op u. Uw kind mag weer gebruikmaken van 

onze douches. U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor uw kind voor 

en na de zwemles.  

• Het gebruik van föhns is weer toegestaan. 

Restaurant De Inloper 

• Bij binnenkomst van het restaurant is het vanaf 13 jaar verplicht om een 

coronatoegangsbewijs te laten zien én vanaf 14 jaar met een identiteitskaart. Wij 

vragen u vriendelijk uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart aan de 

medewerker te laten zien ter controle en goedkeuring.  

• De verplichte maatregel ‘1,5 meter afstand houden’ hoeft niet meer. Maar het is 

nog wel verstandig. 

 

 

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

van onze medewerkers op te volgen. Bedankt! 

 

Laatst bijgewerkt: 20 september 2021  


