
www.hoornsevaart.nl

Hertog Aalbrechtweg 4
1823DL, Alkmaar 

(0)72 548 9375
zweminfo@alkmaarsport.nl

Met je klas zwemmen bij 
zwembad Hoornse Vaart

Zowel zomer en winter een dag 
waterplezier!



Kom met je klas naar zwembad Hoornse Vaart en beleef je 

sportdag of klassenuitje in misschien wel het meest uitgebreide 

zwembad van Noord-Holland. 

Zwembad Hoornse Vaart
schoolarrangementen

Zwembad Hoornse Vaart
De waterwereld beschikt over diverse 

zwembaden, glijbanen en een golfslagbad. In 

de zomermaanden zijn de deuren naar het 

buitenbad geopend en kan er gebruik worden 

gemaakt van de prachtige ligweide, het strand 

en sportvoorzieningen.

Bucketgame
Tik zo snel mogelijk alle verlichte buttons aan, 

zodat je medespeler een emmer water over 

zich heen krijgt. 

Survival Zwemmen
Hier leer je zwemmen in verschillende situaties 

die in het echt kunnen voorkomen als je 

bijvoorbeeld in zee of in een meer zwemt. Een 

arrangement voor echte avonturiers! 

Snorkel clinic
Tijdens de snorkelclinic maak je kennis met de 

techniek van het zwemmen met een snorkel 

en zwemvliezen. Lukt het jou uiteindelijk om 

samen met je maatje een baan onder water te 

zwemmen terwijl jullie één snorkel delen?

Arrangementen voor scholen
Speciaal voor scholen zijn drie arrangementen 

samengesteld. Recreatief zwemmen, 

recreatief zwemmen in combinatie met 

survival zwemmen of recreatief zwemmen in 

combinatie met een snorkelclinic. 

Liever een andere activiteit?  
In overleg is heel veel mogelijk. Neem 

contact met ons op voor meer informatie via: 

zweminfo@alkmaarsport.nl of telefonisch 072 

548 9375.

 

Een spetterende 
ervaring!

Recreatief 
zwemmen 

Survival 
zwemmen 

Snorkel clinic 

Geniet van het golfslagbad 

en de interactieve glijbaan 

en bucketgame tijdens een 

middag recreatief zwemmen 

of gebruik het 50-meterbad 

om met de klas banen te 

zwemmen tijdens bijvoorbeeld 

een triatlon in de gymles. 

In de zomermaanden kan ook 

gebruik gemaakt worden van 

het buitenbad en de ligweide 

met sportieve activiteiten. 

Wat doe je als je onverwachts 

in nood komt? Hoe red je je 

vriendje of vriendinnetje? Wat 

doe je als je met je kleding in 

het water terecht komt?

Tijdens de proefles survival 

zwemmen gaan we gekleed te 

water en krijg je antwoorden 

op deze vragen! 

 

Natuurlijk kan je hierna lekker 

recreatief zwemmen.

Zwemvliezen en een duikbril, 

hoe ga je daarmee om? En 

hoe ga je op de juiste manier 

te water gaat?  

 

Daarnaast leren je tijdens 

deze introductieles snorkelen 

hoe je voorwerpen op kunt 

duiken van de bodem.    

Natuurlijk kan je hierna 

recreatief zwemmen zolang 

het bad geopend is.

€ 2,50 p.p. € 3,50 p.p. € 3,50 p.p.

Recreatief zwemmen is mogelijk 
tijdens de reguliere openings-
tijden.

Minimaal in bezit van A en B 
diploma. Deelnemers nemen zelf 
kleding mee die nat mag worden.

Minimaal in bezit van A en B 
diploma

Voor alle arrangementen geldt: 

- Arrangementen zijn desgewenst uit te breiden met een lunch, barbecue, vergaderruimte etc. 
- De tarieven worden per 1 september 2017 geïndexeerd.  


