
Zwemles in Coronatijd sportcomplex Hoornse vaart, 
 
 
ALKMAAR SPORT gelooft in de positieve effecten van bewegen. Naast een mentale en fysieke 
weerbaarheid, is het sociale component minstens zo belangrijk. En voor het laatste hebben we u 
nodig: samen kunnen we weer genieten van het zwembad als we ons houden aan de richtlijnen. 
 
Waar moet antwoord op komen… 

 Hoe gaan we de 1,5-meterregel waarborgen voor de bezoeker in de 
1. Hal 
2. Kleedkamers 
3. Zwembad 
4. Douches 
5. sporthal 

 
Hoe gaan we de 1,5-meterregel waarborgen voor volwassenen? 
 

1. Hal 
Bij binnenkomst kunnen de aankomende bezoekers gebruik maken van de draaideur. De ouders 
kunnen via de poortjes hun kinderen naar binnen laten met het pasje. Een medewerker van 
AlkmaarSport vangt de kinderen aan de andere kant van het poortje op, om ze verder te begeleiden. 
Ouders kunnen via de nooddeur naast de draaideur het zwembad verlaten. De ouders lopen dus niet 
mee naar de kleedkamers. De route wordt ter plaatse ook duidelijk te gemaakt.  
De receptie is geopend om het abonnement te kunnen opwaarderen. Niet voor ouders die het pasje 
vergeten zijn. Geen pasje? Geen zwemles!  
Het ophalen van de kinderen in de HV ná de zwemles, gebeurt in de sporthal (lees verder bij 5).  
 
De looproutes staan aangegeven op onderstaande plattegrond van de hal: 
 

 
2. Kleedkamers 

We willen 6 kleedkamers gaan gebruiken. Deze willen we volledig gaan inzetten voor de zwemlessen 
voor kinderen tot 12 jaar. De kleedkamer wordt alleen gebruikt bij binnenkomst, niet bij het vertrek. Het 
is belangrijk dat de kinderen een tas meenemen, zodat de kleding droog en makkelijk kan worden 
meegenomen. 
 
De kinderen worden bij het poortje opgevangen door een medewerker van AlkmaarSport en 
meegenomen via de gang naar de kleedkamer. Daar kunnen de kinderen zich zelf omkleden. Het 
verzoek aan ouders is dan ook om de kinderen zwemkleding al aan te hebben onder makkelijke 
kleding, zoals een onesie of een trainingspak en makkelijke schoenen, als laarzen of slippers. Ouders 
wordt verzocht om de kinderen een tas mee te geven, zodat de kleding droog blijft en makkelijk kan 
worden meegenomen naar de zwemzaal. In de gang naar de kleedkamers en in de gang naar het 

Draaideur 



zwembad, staan 2 medewerkers van AlkmaarSport om de kinderen te begeleiden naar de kleedkamer 
en van de kleedkamer naar het zwembad.  
 

3. Zwembad 
De kinderen lopen gezamenlijk – met hun tas met kleding – onder begeleiding van een medewerker 
naar het zwembad, om zwemles te krijgen. De zweminstructeur vangt de kinderen op bij het bad, 
waarbij de voorgeschreven regels in acht worden genomen. Dit betekent dat de instructeur 1,5 meter 
afstand houdt van de kinderen: deze regel mag alleen in noodgevallen worden verbroken. 
Vanwege de nieuwe maatregelen duren de zwemlessen 40 minuten, dus 5 minuten korter dan voor de 
Corona. 
 

4.  Douches 
De douches zijn afgesloten, deze kunnen niet gebruikt worden. 
 

5.  Sporthal 
Na de zwemles, lopen de kinderen – met hun tas met kleding – onder begeleiding van een 
medewerker van AlkmaarSport naar de sporthal. Daar staan de ouders te wachten en daar kan de 
makkelijke kleding weer aangetrokken worden.  
De ouders kunnen de sporthal betreden via de deuren van de nooduitgang aan de voorkant van de 
sporthal. Na het omkleden kunnen de ouders en kinderen naar huis via dezelfde nooddeuren. 
 
De looproutes staan aangegeven op onderstaande plattegrond van de sporthal:  
 
 


