
 
 

 
De Stichting 'Zwembad ’t Molengors' is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of 
lichamelijk letsel in en om het complex. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.  

 
   

                                                                                                                                                                        

 
 

Regels zwemveiligheid 
 
 

ü Alleen kinderen met minimaal zwemdiploma A en aantoonbare zwemvaardigheid, en 
volwassenen met aantoonbare zwemvaardigheid, hebben toegang tot het diepe bad. 
Kinderen zonder zwemdiploma moeten in het instructiebad. Dat is het bad tegenover het 
winkeltje. Het peuterbadje is, indien open, voor de allerkleinsten. 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A moeten een polsbandje en zwemvleugels dragen. Deze 
zwemvleugels moeten voldoen aan de NEN-EN 13138-1 norm. Ook andere drijfmiddelen die 
aan deze norm voldoen, zijn toegestaan. Als kinderen zonder zwemdiploma langer zijn dan 
1.30 meter, hoeven ze in het instructiebad geen zwemvleugels om. Ze moeten dan nog wel 
een polsbandje om. 

 
ü Kinderen zonder zwemdiploma A, die kleiner zijn dan 1.30 meter en dus zwemvleugels 

dragen, mogen zonder begeleiding van een volwassene in het instructiebad. Als ze maar 
vóór de lijn blijven. Zij mogen alleen achter de lijn als een volwassene hen begeleidt. 

 
ü Kinderen zonder zwemdiploma A, die groter zijn dan 1.30 meter en dus geen zwemvleugels 

dragen (maar wel een polsbandje), mogen zonder begeleiding van een volwassene in het 
instructiebad. Ook achter de lijn. 

 
ü Kinderen zonder zwemdiploma A mogen niet in het diepe bad, behalve tijdens het ‘glijbaan-

kwartiertje’. Dan is de glijbaan in het diepe bad even voor hen opengesteld. Zij moeten dan 
wel vóór de lijn blijven, dus in het ondiepe deel van het diepe bad. Ook moet er altijd een 
volwassene bij zijn.  

 
ü Kleine kinderen die nog niet kunnen lopen of kruipen en te klein zijn voor zwemvleugeltjes, 

hoeven geen zwemvleugeltjes om als zij – in of aan het instructiebad of het peuterbad – 
voortdurend bij een volwassene (moeder, vader, verzorger) op schoot zitten. 

 
ü Als toezichthouders twijfels hebben over de zwemvaardigheid van een bezoeker, dan kunnen 

zij hem of haar vragen vóór te zwemmen. Bij weigering of onvoldoende zwemvaardigheid 
kunnen zij deze bezoeker de toegang tot het diepe bad ontzeggen. 
 

 
 
 

 
 
 


