Oefenzwemmen
Kinderen die zwemles volgen bij bv SPORT kunnen gratis
oefenen in de Blauwe Golf, Kalverdijkje en It Gryn.

Zwembad
de Blauwe Golf

Zwembad Kalverdijkje &
Zwembad It Gryn

Tijdens het oefenzwemmen in zwembad de
Blauwe Golf kan er gebruik gemaakt worden
van 1 baan in het wedstrijdbad. Er mag tijdens
het oefenzwemmen gebruik worden gemaakt
van de materialen, die gebruikelijk zijn voor
niveau 5 en de B/C-zwemlessen. Kinderen die
extra met de oefenzwemmer meekomen en
die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma,
dienen zwembandjes te dragen en daarnaast
op de bank plaats te nemen. Kinderen met een
zwemdiploma mogen wel meezwemmen in het
wedstrijdbad.

Tijdens het oefenzwemmen in zwembad
Kalverdijkje of It Gryn kan er gebruik worden
gemaakt van het doelgroepenbad en het
wedstrijdbad. Hier mag een kind oefenen zonder
bandjes. Er mag gebruik worden gemaakt van de
materialen die voor het zwemniveau gebruikelijk
zijn. Kinderen die extra met de oefenzwemmer
meekomen en die niet in het bezit zijn van
een zwemdiploma, dienen zwembandjes te
dragen en mogen alleen in het doelgroepenbad
zwemmen. Het kind dat komt oefenzwemmen
mag in dit geval ook alleen in het doelgroepenbad
oefenen. Op deze manier kan de ouder/verzorger
zicht houden op alle kinderen. Kinderen met een
zwemdiploma mogen meezwemmen in beide
baden.

Tijden & Tarieven
De Blauwe Golf
Zaterdag - wekelijks
12:30 - 15:00 uur
Niveau 5 en B/C-zwemles
Wedstrijdbad - 1 baan

Kalverdijkje
Zondag - wekelijks
10:30 - 12:30 uur
Niveau 1 t/m 5 en B/C-zwemles
Doelgroepenbad

Reguliere bezoekers
€5,40

Reguliere bezoekers
€2,80

Kinderen die zwemles volgen bij bv SPORT hebben gratis
toegang! Kijk voor meer informatie over het oefenzwemmen op:

Kalverdijkje
Kalverdijkje 7a
8924 JJ Leeuwarden
058 - 267 33 45
kalverdijkje@bvsport.nl

Zaterdag - wekelijks
13:00 - 15:00 uur
Niveau 1 t/m 5 en B/C-zwemles
Doelgroepenbad
Wedstrijdbad
Reguliere bezoekers
€4,70

bvsport.nl

De Blauwe Golf
Jelsumerstraat 12
8917 EN Leeuwarden
058 - 213 10 07
blauwegolf@bvsport.nl

It Gryn
Maandag - wekelijks
18:15 - 19:00 uur
Niveau 3 t/m 5 en B/C-zwemles
Wedstrijdbad - 2 banen

It Gryn
Ieleane 1
9051 LP Stiens
058 - 257 24 00
itgryn@bvsport.nl

