
 

Werkwijze banenzwemmen bij Zwembad de Golfslag 
 

Betreft: bevestiging banen zwemmen 

 

Beste gast, 

 

Fijn te horen dat u gebruik wilt maken van het banen zwemmen bij zwembad de Golfslag op 

Vakantiepark Klein Vaarwater. Hierbij sturen wij u een bevestiging met de werkwijze om te 

kunnen zwemmen. 

 

Om banen te kunnen zwemmen stellen wij enkele voorwaarden volgens de richtlijnen 

van het RIVM en de Zwembad Branche.  

- Houd 1,5m afstand van andere personen. Uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar; 

- Blijf thuis als u of iemand uit het gezin de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;   

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;   

- Blijf thuis als u of iemand uit gezin last heeft van onderliggend lijden; 

- Betreed alleen de ingang voor het zwembad als u een reservering of zwemles heeft, 

maximaal 5 minuten voor de reservering of zwemles; 

- Kom alleen of reis alleen met leden uit uw gezin; 

- Er is een aparte in- en uitgang voor het zwembad. Daarnaast hanteren wij een eenrichtings-

looproute op de sportafdeling; 

- De toiletten in het zwembad zijn alleen toegankelijk bij nood. Zwemmers wordt gevraagd 

om vooraf thuis naar het toilet te gaan. De toiletten worden regelmatig schoongemaakt;  

- Zorg ervoor dat u of het gezin zo kort mogelijk gebruik hoeft te maken van de kleedkamers. 

Doe thuis alvast de zwemkleding aan onder je de normale kleding; 

- Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van Klein Vaarwater;   

- Kleed u zo snel mogelijk en verlaat direct via de aangegeven route het gebouw. 

 

  



Werkwijze banen zwemmen: 

- Kom maximaal 5 minuten voor uw reservering;  

- Ingang voor het zwembad is aan de oostzijde van het Centrumgebouw (oude ingang).  

- U kunt uw vervoersmiddel parkeren bij de tijdelijke in- uitgang van het zwembad; 

- Bij binnenkomst is het verplicht om uw handen te desinfecteren (minimaal 20sec); 

- Toegangskaartje(s) voor het zwembad zijn te koop bij de sportbalie; 

- U kunt uitsluitend pinnen bij de sportbalie; 

- Bij de sportbalie krijgt u nog enkele korte gezondheidsvragen.  Wanneer blijkt dat één of 

meerdere personen symptomen hebben zoals hoesten, keelpijn of benauwdheid. Dan kan 

u toegang tot het zwembad ontzegd worden;  

- Er zijn twee banen gecreëerd voor het baantjes zwemmen.   

- U dient in deze banen rondjes te zwemmen. Dit betekent via de linkerbaan heen 

zwemmen en via de rechterbaan terugzwemmen (routing is aangegeven); 

- Inhalen is niet toegestaan! 

- Maximaal 1 uur 15 minuten zwemmen inclusief omkleden;  

- Kleed u zo snel mogelijk om en verlaat direct via de aangegeven route het gebouw; 

- Uitgang is in de Kapiteinsclub. Deze is ook aan de oostzijde van het Centrumgebouw.   

 

Belangrijk om te weten!  

- Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis;  

- Er is geen gelegenheid om te douchen in het zwembad. Toiletten zijn alleen voor nood 

open; 

- De kleedkamers en toiletten worden regelmatig gereinigd; 

- Het is niet toegestaan om onnodig op te houden bij de in- en uitgang, kleedkamers en föhns 

(zijn uitgeschakeld); 

- Het is niet toegestaan om kleding en schoenen in de kleedkamers achter te laten; 

- Neem een (grote) tas mee en stop daar uw kleding en schoenen in. Deze kunt u op de 

daarvoor aangewezen plaats in het zwembad neerzetten.  

- De desbetreffende toezichthouders houden zicht op de tassen;  

- Kluisjes zijn afgesloten, deze kunnen niet gebruikt worden; 

- Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken 

van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, 

etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;   

Met vriendelijke groet, 

 

Medewerkers  Sport& Recreatie 

Contact zwembad 06-86859070 


