
Kleedkamerindeling 
 
Zaterdag 
 
 

Bad 1,2,3 en 4 
 

Voor de les Omkleden in de grote garderobe 
 Wanneer je klaar bent met omkleden, wacht je vóór de blauwe 

tussendeur, richting het recreatiebad. Je wordt hier opgehaald door een 
zwemonderwijzer. 
 

Na de les Omkleden in de grote garderobe 
 De kinderen worden teruggebracht naar de garderobe. 

 

 

Bad 5 en 6 
 

Voor de les Omkleden in de kleedkamers onder de tribune (linker gang naast de 
receptie) 

 Wanneer je klaar bent met omkleden mag je wachten in het halletje bij 
de toiletten vóór de witte klapdeuren. Hier word je opgehaald door een 
zwemonderwijzer. 

 

Na de les Omkleden in de kleedkamers onder de tribune 
 De kinderen worden naar de witte klapdeuren teruggebracht en kunnen 

daarna zelf doorlopen naar de kleedkamers. 
 

 
 

Turbo – Zaterdag 08.30 uur 
 

Voor de les Omkleden in de kleedkamer onder de tribune – Linker kleedkamer 
(linker gang naast de receptie) 

 Wanneer je klaar bent met omkleden mag je wachten in het halletje bij 
de toiletten vóór de witte klapdeuren. Hier word je opgehaald door een 
zwemonderwijzer. 
 

Na de les Omkleden in de kleedkamer onder de tribune 
 De kinderen worden naar de kleedkamer teruggebracht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Turbo – Zaterdag 10.00 uur (2 groepen) 
 

Voor de les Omkleden in de kleedkamer onder de tribune – Rechter kleedkamer 
(linker gang naast de receptie) 

 Wanneer je klaar bent met omkleden mag je wachten in het halletje bij 
de toiletten vóór de witte klapdeuren. Hier word je opgehaald door een 
zwemonderwijzer. 
 

Na de les Omkleden in de kleedkamers onder de tribune – Rechter en linker 
kleedkamer mogen worden gebruikt 

 De kinderen worden naar kleedkamers teruggebracht. 
 

 
 

Turbo – Zaterdag 11.30 uur 
 

Voor de les Omkleden in de grote garderobe 
 Wanneer je klaar bent met omkleden wacht je vóór de blauwe 

tussendeur, richting het recreatiebad. Je wordt hier opgehaald door een 
zwemonderwijzer. 
 

Na de les Omkleden in de grote garderobe 
 De kinderen worden naar de kleedkamers teruggebracht. 

 

 
 

Turbo – Zaterdag 15.30 uur 
 

Voor de les Omkleden in de kleedkamers onder de tribune (linker gang naast de 
receptie) 

 Wanneer je klaar bent met omkleden mag je wachten in het halletje bij 
de toiletten vóór de witte klapdeuren. Hier word je opgehaald door een 
zwemonderwijzer. 

 

Na de les Omkleden in de kleedkamers onder de tribune 
 De kinderen worden naar de douche gebracht en kunnen daarna zelf 

teruglopen naar de kleedkamers. 
 

 
 
 
 
 
 


