
  

 

Maandag 

Aquagym  (start 5/9/22) 09:00-09:30 uur ( deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Aquagym  (start 5/9/22) 09:30-10.00 uur ( deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Aquarobic 55+  (start 5/9/22) 10:00-10:30 uur ( deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Aquarobic  (start 5/9/22) 10:30-11:15 uur ( deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Banenzwemmen*** 12:00-14:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Recreatief *** 12:00-14:30 uur ᵃ *  Recreatiebad 

Banenzwemmen*** 17:00-18:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

 

Dinsdag 

Banenzwemmen*** 09:00-10:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Aquarobic 55+  (start 6/9/22) 09.30- 10.00 uur (deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Aquarobic 55+ (start 6/9/22) 10.00 -10.30 uur (deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Aquarobic 55+ (start 6/9/22) 10.30-11.00 uur (deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Aquarobic  (start 6/9/22) 11:00-11:45 uur (deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Banenzwemmen*** 12:00-13:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Therapeutisch zwemmen*** 12:15-13:15 uur ᵇ * Doelgroepenbad 

Aquarobic 19:45-20:30 uur (deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

Aquarobic 20:30-21:15 uur (deelname op basis v.e. maandkaart) Doelgroepenbad 

 

Woensdag 

Vroege vogel zwemmen*** 07:00-08:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Banenzwemmen *** 09:00-10:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Recreatief *** 12:00-14:00 uur ᵃ * Wedstrijd- en recreatiebad 

Banenzwemmen*** 17:00-18:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

 

Donderdag 

Banenzwemmen*** 09:00-10:00 uur ᵇ *                                                                       Wedstrijdbad 

Banenzwemmen*** 12:00-13:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Banenzwemmen*** 17:00-18:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

 

Vrijdag 

Vroege vogel zwemmen*** 07:00-08:00 uur ᵇ * (geen receptie) Wedstrijdbad 

Banenzwemmen*** 09:00-10:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Baby/peuter 2021 (start 2/9/22) 10:00-10:30 uur (deelname op basis v.e. 3 maandenkaart) Doelgroepenbad 

Baby/peuter 2020 (start 2/9/22) 10:30-11:00 uur  (deelname op basis v.e. 3 maandenkaart) Doelgroepenbad 

Baby/peuter 2019 (start 2/9/22) 11:00-11:30 uur ((deelname op basis v.e. 3 maandenkaart) Doelgroepenbad 

Baby/peuter 2022 (start 2/9/22) 11:30-12:00 uur  (deelname op basis v.e. 3 maandenkaart) Doelgroepenbad 

Banenzwemmen*** 12:00-13:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Recreatief*** 13:00-14:30 uur ᵃ * Wedstrijd- en recreatiebad 

Therapeutisch zwemmen*** 12:15-13:15 uur ᵇ * Doelgroepenbad 

Ouder en kind vrijzwemmen*** 13:15-14:30 uur e    Doelgroepenbad 

 

*   Dalurentarief 

**  I.v.m. diplomazwemmen sluit het wedstrijdbad om 13:30 uur. Voor data, zie info www.zwembadvelsen.nl  

*** M.u.v. schoolvakanties 

a) alle categorieën, b) alleen volwassenen,  d) alleen gezinnen, e) ouder met kind tot 5 jaar, wijzigingen voorbehouden. 

 

 

 



  

 

 

Zaterdag 

Zwemles volwassenen 08:15-09:00 uur (deelname op basis v.e. maandkaart) Wedstrijd- en recreatiebad 

Recreatief 10:30-16:00 uur ᵃ  Recreatiebad 

Recreatief 12:00-16:00 uur ᵃ (wedstrijdbad tot 15.00 uur ) Wedstrijd- en recreatiebad 

 

 

Zondag 

Banenzwemmen/trimfit* 09:00-10:00 uur ᵇ * Wedstrijdbad 

Gezinszwemmen  09:00-12:00 uur d (doelgroepenbad 09.30-11.30 uur) Alle baden  

Recreatief 12:00-16:00 uur a  (wedstrijdbad tot 15:00 uur)  Wedstrijd- en recreatiebad 
 

*   Dalurentarief 

**  I.v.m. diplomazwemmen sluit het wedstrijdbad om 13:30 uur. Voor data, zie info www.zwembadvelsen.nl  

*** M.u.v. schoolvakanties 

a) alle categorieën, b) alleen volwassenen,  d) alleen gezinnen, e) ouder met kind tot 5 jaar, wijzigingen voorbehouden. 

 


