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Nieuwsbrief Het Sportpark
3 juni 2021

Vanaf maandag 7 juni a.s. zijn er meer mogelijkheden om te zwemmen bij Het Sportpark. Wij zijn daar 
heel blij mee! We hebben nog wel te maken met een aantal coronaregels, maar komen steeds dichter 
bij een normale situatie. De groepslessen beginnen weer vanaf 22 augustus met onder andere nieuwe 
aquasportlessen.

Het dragen van een mondkapje blijft verplicht in het gebouw van Het Sportpark voor iedereen vanaf 13 jaar, 
behalve tijdens het zwemmen. Als je 18 jaar of ouder bent is 1,5 meter afstand verplicht, ook in het water. 
De kleedkamers, wisselcabines, kluisjes en douches zijn open. 

Banenzwemmen in binnen- of buitenbad
• Voor banenzwemmen in het binnen- of buitenbad is vooraf reserveren NIET nodig.  
• In het binnenbad zijn alle baden geopend tijdens de tijdsblokken voor banenzwemmen. 
• In het buitenbad is alleen het wedstrijdbad geopend.
• Per tijdsblok mogen er 50 personen in één ruimte/bad zijn dus er is voldoende ruimte. 
• Een tijdsblok duurt 60 minuten. 
• De toegang voor alle baden is via de hoofdingang. De deur gaat 5 minuten voor aanvang van het 
 tijdsblok open en sluit 10 minuten na de start van een tijdsblok. 
• Losse tickets zijn verkrijgbaar via de betaalautomaat in de hal. Bij gebruik van een los ticket is registratie 
 bij de tafel in de hal verplicht. 

Recreatief zwemmen in het buitenbad
• Voor recreatief zwemmen in het buitenbad is vooraf reserveren en betalen WEL verplicht!
• Reserveren kan door aanschaf van een e-ticket (speciaal tarief van € 3,50 per persoon) of met een 
 abonnement via onze website
• Reserveren en betalen is niet mogelijk op de locatie van Het Sportpark. 
• Per tijdsblok kunnen 750 mensen worden toegelaten dus er is voldoende ruimte.
• De toegang voor recreatief zwemmen is via de hoofdingang. 

Zomerabonnement 2021 
Omdat we blij zijn dat het buitenbad weer meer open mag voor is er een voordelig zomerabonnement voor 
recreatief zwemmen in het buitenbad. Voor € 49,95 per persoon een hele zomer lang zwemmen!
Het abonnement is geldig t/m vrijdag 17 september 2021. 

Je kunt een zomerabonnement aanschaffen bij de receptie van Het Sportpark. Neem je zwempas mee. Als 
je nog geen zwempas hebt dan kost deze eenmalig € 6,-. Alleen betalingen per pin mogelijk. 
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Binnenbad banenzwemmen wedstrijdbad en half diepe bad

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

07:00 – 08:00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
08:15 – 09:15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
09:30 – 10:30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10:45 – 11:45 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12:00 – 13:00 ✓ ✓ ✓ ✓
13:15 – 14:15 ✓ ✓ Alleen diep ✓
19:15 – 20:15 Alleen diep Alleen diep Alleen diep Alleen diep

Buitenbad banenzwemmen wedstrijdbad

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

07:00 – 08:00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
08:15 – 09:15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
09:30 – 10:30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18:30 – 19:30 ✓ ✓ ✓ ✓

Buitenbad recreatief alle baden*

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

14:00 – 17:30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Buitenbad 
banenzwemmen
wedstrijdbad

ZATERDAG ZONDAG

10:00 – 11:00 ✓ ✓
ZATERDAG ZONDAG

11:00 – 15:00 ✓
11:00 – 17:30 ✓

Buitenbad recreatief
alle baden*

* Buitenbad recreatief: Alleen met reservering vooraf & betaling via iDeal

------------------------ WEEKDAGEN ------------------------

------------------------ WEEKEND ------------------------


