
Lekker zwemmen met de Accreskaart! 
Het is belangrijk regelmatig te oefenen met zwemmen tijdens, maar ook na de zwemlessen. Als uw 
kind nog geen diploma heeft is het belangrijk dat de zwemslagen regelmatig geoefend worden, zodat 
uw kind eerder gewend raakt aan de slagen, en daarmee geautomatiseerd raakt. Wanneer uw kind al 
een zwemdiploma heeft, is het belangrijk regelmatig te blijven zwemmen om de techniek te 
behouden. 

Speciaal voor ouders met jonge kinderen is de zondagochtend gereserveerd voor het 
gezinszwemmen in zwembad het kristal van 10.00 tot 12.00 uur. Ons zwembad is bij uitstek geschikt 
om met uw kinderen rustig te oefenen, juist omdat ons zwembad niet al te groot is, en geen 
glijbanen of springplanken heeft. Het zwembad is 32 graden en daarmee ook heerlijk voor de 
allerkleinsten! 

Om 11.30 uur wordt het zeil in het water gehangen zodat u ook het onderwater zwemmen met uw 
kind kunt oefenen. De bodem wordt naar 2.00 meter gebracht en de lesmaterialen kunnen vanaf dan 
worden gebruikt. Er is ook altijd een zwemdocent aanwezig voor vragen en (korte) tips. 

Heeft uw kind bij ons zwemles? U kunt eenmalig een Accreskaart aanschaffen, waarmee uw kind 
gratis, onder begeleiding van een betalende volwassene, kan zwemmen tijdens het gezinszwemmen 
in het Kristal of bij de locaties van accres (malkander en boschbad).  

Zwembad het Kristal 
Distelvlinderlaan 320 
7323 XB Apeldoorn 
 

Aquacentrum malkander 
Dubbelbeek 56 
7333 NJ Apeldoorn 
 

Openluchtbad boschbad 
Felualaan 29 
7313 GM Apeldoorn 

U hoeft alleen onderstaand strookje in te vullen, samen met een pasfoto van uw kind en 20 euro in 
te leveren bij de docent van AquaActief zwemschool. Zodra uw kind bij AquaActief zwemschool met 
zwemles stopt, vervalt de Accres kaart. Wij hopen door deze samenwerking met Accres het 
zwemplezier te vergroten en de overgang naar het grote bad te verkleinen. 

————————————————————————————————————————————— 

PERSOONLIJKE GEGEVENS ACCRES KAART  
Voornaam kind: 

Achternaam kind: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Heeft u al een accreskaart? Vul hier het nummer in: 


