
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. 
 

Richtlijnen zwembad Hoornse Vaart 
 
Hoe waarborgen wij voor volwassenen de 1,5 meter in de: 

1. Hal 
2. Kleedkamers 
3. Zwembad 
4. Douches 
5. sporthal 

 
 

1. Hal 
Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van de draaideur. U kunt uw kind via de poortjes naar binnen 
laten met het e-ticket. Een van onze medewerkers vangt uw kind aan de andere kant van het poortje 
op om ze verder te begeleiden. U kunt via de nooddeur, naast de draaideur, het zwembad verlaten. 
U kunt dus niet meelopen naar de kleedkamers. De route wordt ook ter plaatse duidelijk gemaakt. 
De receptie is geopend om uw abonnement te kunnen opwaarderen. Voor de ouders en het kind die 
hun e-ticket vergeten zijn geldt: geen e-ticket? Geen zwemles! Het ophalen van uw kinderen in de 
Hoornse Vaart ná de zwemles, gebeurt in de sporthal (lees verder bij 5).  
 
De looproutes staan aangegeven op onderstaande plattegrond van de hal: 

 
 
 
 
 
 
 



2. Kleedkamers 
Er zijn 6 kleedkamers voor de kinderen ter beschikking. De kleedkamers kunnen alleen worden 
gebruikt bij binnenkomst. Bij vertrek is het niet mogelijk om de kleedkamers te gebruiken. Het is 
belangrijk dat uw kind een tas meeneemt, zodat de kleding droog en makkelijk kan worden 
meegenomen. 
 
Uw kind wordt bij het poortje opgevangen door een van onze medewerkers en vervolgens 
meegenomen via de gang naar de kleedkamer. Daar kunt uw kind zichzelf omkleden. Wij verzoeken u 
dan ook vriendelijk om uw kind thuis al de zwemkleding aan te trekken. Daarnaast is het verstandig 
om over de zwemkleding makkelijke kleding te dragen zoals; een onesie, een trainingspak, laarzen of 
slippers. Tevens wordt u verzocht om uw kind een tas mee te geven, zodat de kleding droog blijft en 
makkelijk kan worden meegenomen naar de zwemzaal.  
 

3. Zwembad 
Uw kind loopt – met tas met kleding – onder begeleiding van een medewerker naar het zwembad. 
De zweminstructeur vangt uw kind op bij het bad,. Vanwege de nieuwe maatregelen duren de 
zwemlessen 40 minuten, dus 5 minuten korter dan voor de Corona. 
 

4. Omkleden 
Aangezien sportverenigingen weer gebruik kunnen maken van de sporthal, kunnen wij deze niet 
meer gebruiken voor het ophalen van de kinderen. Per dinsdag 18 augustus moeten wij daarom een 
andere oplossing vinden voor het ophalen van uw kind ná de zwemles. Middels deze brief willen wij 
u op de hoogte brengen van het aangepaste omkleedprotocol voor de zwemleskinderen. 
 
Voor alle duidelijkheid: de situatie vóór de zwemles met het wegbrengen in de hal, verandert niet. 
De situatie ná de zwemles als u uw kind ophaalt, wijzigt wel. 
 
Na de zwemles, kunt u uw kind ophalen bij het plein van de kluisjes van het golfslagbad (zie de rode 
ovaal op de onderstaande plattegrond). Hier worden de kinderen na de les naartoe gebracht door 
een medewerker van Alkmaar Sport. Het is belangrijk dat u hier niet gaat wachten, dus kom niet 
eerder dan het einde van de lestijd. Voorbeeld: heeft uw kind tot 16.30 uur les, dan komt u om 16.30 
uur naar het plein van de kluisjes. Om dit plein te bereiken, gaat u met het lespasje door de ingang en 
dan kunt u vervolgens door de eerste kleine kleedkamer, de zogenoemde wisselcabine. De zwarte 
pijlen op de plattegrond geven deze looproute aan.  
 
Let op: nog steeds geldt de norm van 1 ouder per kind en houd voldoende afstand (tenminste 1,5 
meter).  
 
U neemt uw kind mee naar een van de 10 kleedkamers die beschikbaar zijn voor het omkleden van 
uw kind (zie de paarse blokken op de onderstaande plattegrond). Per kleedkamer is ruimte voor 
maximaal 5 volwassenen: als de ene kleedkamer vol is, loopt u door naar de volgende. De oranje 
pijlen op de plattegrond geven deze looproute mét uw kind aan.  
 
Zoals u ziet zijn alle looproutes eenrichtingverkeer en in verband met de Coronamaatregelen is het 
belangrijk dat u deze richting aanhoudt. Ter plaatse proberen we deze looproute ook zo duidelijk 
mogelijk aan te geven.  
 



 
 

 
Mocht u verder nog vragen hebben, dan horen wij het graag. 
 
Met enthousiaste groet, 
 
Team Hoornse vaart 
 
  
 
 


