Licentie Nationale Zwemdiploma’s

Leids water voor
Singellopers
Lopers van de Singelloop mochten
dit jaar tegen inlevering van hun startnummer gratis zwemmen. Het thema
dit jaar was dan ook Leids water.
Een groot aantal lopers maakten
graag gebruik van dit aanbod.

Sportaccommodaties’

TERUGBLIK EN
VOORUITBLIK

In gesprek met
de RVT-manager

Sporten in Leiden, nu en in de toekomst

Toon Keijzer, manager team Sportaccommodaties, ontving uit handen van Evert-Jan Hulshof, directeur Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ),
de licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Op donderdag 30 augustus ontvingen de Leidse zwembaden uit handen van EvertJan Hulshof, directeur Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), de Licentie Nationale
Zwemdiploma’s. De licentie wordt verstrekt als een zwemlesaanbieder aan alle
kwaliteitscriteria voldoet. Hiermee voldoen zwembad De Zijl en het Vijf Meibad aan
de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en de kwaliteit van leren zwemmen.
Wildgroei aan zwemdiploma’s
In Nederland mag iedereen een zwemdiploma uitgeven. Dit is niet wettelijk
geregeld zoals een rijbewijs. Er is daardoor een wildgroei aan zwemdiploma’s

ontstaan. Voor ouders is het niet altijd
even duidelijk waar de verschillende
zwemdiploma’s voor staan.
De Nationale Zwemdiploma’s van de
Nationale Raad Zwemveiligheid staan

Volg de vorderingen van je kind

Wist je dat je de vorderingen van je kind
tijdens de zwemlessen eenvoudig kunt
volgen via het leerlingvolgsysteem?
Te vinden op de website en de zwem
app. De zwemonderwijzer houdt bij

welke vaardigheden je kind al onder de
knie heeft of welke nog even geoefend
moeten worden. De eerste vier weken
van een periode wordt er nog niets
ingevuld, dan moeten de kinderen de
vaardigheden eerst nog goed oefenen.
Daarna worden de scores wekelijks
bijgehouden. Zie je geen veranderingen
bij jouw kind? Dat betekent dat je kind
nog geen vordering heeft gemaakt.
Je kunt uiteraard altijd de aanvoerder
vragen naar de prestaties van je kind.
Bij het Vijf Meibad kan dit door het contactverzoek in te vullen bij de receptie.

Accountmanager Sportaccommodaties
kunnen sportverenigingen beter en
sneller geholpen worden met hun vragen en wensen richting de gemeente.
Ook heeft hij samen met de verenigingen
de algemene bepalingen vastgesteld
en getekend. 95% van alle gebruikers
heeft dit inmiddels gedaan.

Team Sportaccommodaties heeft sinds
een half jaar een accountmanager in
huis. Met de komst van Marcel Bouw

Marcel is bereikbaar via m.bouw@
leiden.nl voor vragen over gebruik van
de sportaccommodaties, relatiebeheer
en het maken en bewaken van
afspraken. Overige sportvragen gaan
via verhuursport@leiden.nl of KCC via
tel 14071.

voor een hoge kwaliteit. De kwaliteit
wordt op verschillende momenten
zowel intern als extern getoetst.
Met een Nationaal Zwemdiploma hebben ouders de zekerheid dat hun kind
zwemveilig is na het behalen van de
diploma’s. Met het complete Zwem-ABC
op zak voldoen kinderen aan de
Nationale Norm Zwemveiligheid.

We willen graag weten wat de wensen
zijn van de bezoekers. Daarom zullen
we in 2019 verschillende momenten
inplannen waarop je in gesprek kunt
gaan met Toon Keijzer, RVT-manager
Sportaccommodaties. Heb je een vraag
over onze faciliteiten of een wens om
bijvoorbeeld yogazwemmen op het
programma te krijgen? Je kunt het
allemaal bij hem neerleggen.
Meer informatie hierover volgt. Wil je
hierover op de hoogte gehouden
worden, meld je alvast aan via
secretariaatbeheer@leiden.nl.

We kijken met Team Sportaccommodaties tevreden terug op 2018. Er zijn een
aantal mooie resultaten geboekt waar we met een goed gevoel op terugkijken en
graag met je delen. Het was een veilig 2018 waarin we gelukkig geen nare incidenten hebben gehad. Het aantal bezoekers heeft onze verwachtingen overtroffen.
De prestaties van de kinderen bij onze ABC-zwemlessen is iets waar we ook erg trots
op zijn. 80% van de leerlingen behaalt binnen 12 maanden hun zwemdiploma A.
Ook de toekomst heeft een aantal mooie dingen in petto waar we je graag al iets
meer over vertellen. Achter de schermen zijn we al druk bezig met de invulling van

de nieuwe, duurzame sportaccommodaties. Met onze dienstverlening willen we
ervoor zorgen dat elke Leidenaar gebruik kan maken van onze sportaccommodaties, zowel binnen als buiten. Meer hierover lees je verderop.
We bedanken je voor het vertrouwen in ons en willen je fijne kerstdagen
toewensen en een sportief 2019!

Team Sportaccommodaties

Zomer 2018 breekt warmterecord en bezoekersrecord

3 nieuwe sportaccommodaties
Het nieuwe indoor sportcentrum biedt
ruimte voor onderwijs, breedtesport en
topsport. Het basketbalteam ZZ Leiden
wordt de hoofdgebruiker van de topsporthal. Het Leonardo Collega gaat
de breedtesporthal gebruiken voor
de gymlessen.
Leiden krijgt 3 nieuwe sportaccom
modaties: een binnenbad, een ijshal en
een indoor sportcentrum. Naast buitenbad De Vliet komt een nieuw binnenbad
van 35 x 25 meter en een ijshal met
een 250-meter-baan, samen in een
gebouw. Ze delen een gemeenschappelijke ingang, centrale horeca en ruimtes voor verenigingsbesturen. Dit levert
aanzienlijk voordeel op. Het nieuwe
complex vervangt het Vijf Meibad
en de ijshal aan de Vondellaan.

In 2020 start de bouw. Eind 2021
moeten de nieuwe accommodaties
hun deuren openen.

Langer tennissen
op gravel

Meer bezoekers
zwembaden

Er is het afgelopen jaar een pilot
geweest met het efficiënter inroos
teren voor de tennisverenigingen.
Hierdoor is het mogelijk om langer
te tennissen op gravel. In 2019 wordt
dit verder uitgewerkt.

De zwembaden zijn dit jaar erg goed
bezocht. We hebben dit jaar 420.000
bezoekers mogen verwelkomen in
De Vliet, De Zijl en het Vijf Meibad.
Dit is 28% meer dan vorig jaar.

Het was deze zomer topdrukte in de buitenbaden van de gemeente Leiden.
De aanhoudende warmte zorgde ervoor dat Leidenaren massaal verkoeling
zochten in het water. In augustus verwelkomde zwembad De Vliet zijn 100.000ste

bezoeker. En dat is best bijzonder, want dit gebeurde voor het laatst meer dan
10 zomers geleden. De 100.000ste bezoeker kreeg uit handen van wethouder
Paul Dirkse een zomerabonnement voor 2019.

WWW.LEIDSWATER.NL

Nieuw in 2019 bij zwembad De Zijl

Kidsfun in zwembad De Zijl
Na de zomervakantie zijn we in
zwembad De Zijl van start gegaan met
Kidsmiddag. Elke woensdagmiddag zijn
er wisselende, spetterende activiteiten
speciaal voor de jongere bezoekers.
Zoals een hindernisbaan, strandballenmiddag of disco. Met de speciale
kidsmiddagkaart kunnen kinderen
vier keer komen zwemmen voor maar
€ 12,80. In de wintermaanden is elke
laatste vrijdag van de maand discozwemmen met een echte DJ.
Veel kinderen hebben deze vrijdagen
al omcirkeld in hun agenda. Koop je je
kaartje in de voorverkoop dan betaal
je slechts € 4,10.

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek
Vorig jaar zijn we gestart met het
houden van een klanttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van de
zwembaden. Dit jaar is hetzelfde onderzoek herhaald. Het deed ons goed
om te lezen dat jullie ons beide jaren
gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer
geven. Jullie komen graag bij ons,
want 78% van de ondervraagden is
korter dan een week geleden in een
zwembad in Leiden geweest.
Uit het eerste onderzoek kwamen een
aantal verbeterpunten omhoog waar
wij direct mee aan de slag zijn gegaan:
1. De douches bleven te lang aan

staan. Dit probleem is verholpen.
De douches blijven nu niet langer
aanstaan dan nodig is.
2. Meer plekken voor de cursus
Borstcrawl. Door op meerdere tijden
de cursus aan te bieden, hebben we
veel mensen op de wachtlijst aan
een plekje kunnen helpen.
3. Hygiëne van het badwater. Er is een
nieuwe bodemzuiger aangeschaft
en het bodemzuigen is op vaste
dagen opgenomen in het
schoonmaakrooster.
Ook dit jaar zijn er weer aantal zaken
naar voren gekomen die jullie graag

Het bruist in de 3 Octoberhal

anders zien. Die hebben we voor
volgend jaar op ons lijstje gezet.
1. Het creëren van grotere kleedhokjes.
2. Informatievoorziening van zwemlessen verbeteren.
3. Extra aquasportles.
Rapportcijfer 7,5

“

Ik vind De Vliet een fantastisch
buitenzwembad met een fijne sfeer.
Het is lekker groot. De openingstijden
zijn goed, zodat je voor of na je werk
kunt gaan.

”

Meldingen
poolen, darten of een potje tafelvoetbal. De 3 Octoberhal wordt nu ook druk
bezocht door de studenten van MBO
Rijnland. Speciaal voor hen is er nu een
crossfitruimte gecreëerd die gebruikt
wordt voor hun opleiding.

AquaBoarden is een intensieve workout waarbij het hele lichaam getraind
wordt. De oefeningen worden niet in
het water gedaan, maar op het water.
Je staat op een mat die door de bewegingen van het water het nodige vraagt
van je balans en coördinatie. Hierdoor
wordt de core stability voortdurend
gebruikt. Ook is de les erg goed om je
conditie en uithoudingsvermogen te
verbeteren. De lessen starten na de
kerstvakantie. Kijk voor meer informatie
op www.leidswater.nl/aquaboarden
TIJDEN
ma. 09.15 – 09.45 uur
ma. 10.00 – 10.30 uur
ma. 20.30 – 21.00 uur
za.
11.15 – 11.45 uur
za.
11.45 – 12.15 uur

Very Important Swimmers

Locatie voor evenement nodig?
Wil je een sporthal huren voor een
evenement? Vraag dit voor april aan
zodat dit meegenomen kan worden in
de planning. Naast sporthallen heeft de
gemeente ook sportvelden, sportparken en zwembaden te huur.
Aanvragen voor een wedstrijd of een
keer sporten met vrienden of collega’s

Ze letten goed op en grijpen vriendelijk
in als er iets misgaat.

kunnen ook later gedaan worden.
Een aanvraag kan gedaan worden via
de website van de gemeente Leiden.
Voor beschikbaarheid kun je contact
opnemen met de afdeling verhuur via
verhuursport@leiden.nl of
071 – 516 5096/7896. De tarieven zijn te
vinden op www.sportstadleiden.nl.

Nieuw kunstgrasveld DoCoS

”

Verduurzaming locaties
Steeds meer sportaccommodaties
worden groener. In de zomer zijn
zonnepanelen aangebracht op het dak
van de horeca en kleedkamers bij
zwembad De Vliet. Een deel van het
buitenbad wordt met duurzame energie
verwarmd. Met de zonnepanelen wordt
jaarlijks ca. 8.000 m3 aardgas
bespaard. In het wedstrijdbad van
zwembad De Zijl is de verlichting

De 3 October hal aan de Smaragdlaan
heeft een flinke metamorfose ondergaan. De horeca is opgeknapt en er
heeft een kleine verbouwing plaats
gevonden. De bezoeker kan naast een
kopje koffie drinken na het squashen
ook bij de 3 Octoberhal terecht om te

Dat er geen chloor wordt gebruikt
“in zwembad
De Zijl vind ik een groot
pluspunt.
”
Ik ga graag aquajoggen in het Vijf
“Meibad.
De les is erg leuk en wordt
goed gegeven door de instructeur.
”
temperatuur in het instructiebad
“isDeheerlijk
met babyzwemmen.
”
Ik kom graag in het zwembad.
“
Her personeel is altijd heel vriendelijk.

Blijf in balans met AquaBoarden

Wist je dat je via de website van de
gemeente Leiden melding kunt doen
van een storing of een mankement in
een van de sportaccommodaties?
Je vindt het meldingsformulier op
www.leiden.nl/sport.

vervangen door LED-lampen. Binnen
afzienbare tijd is ook het recreatiebad
aan de beurt. Het streven is om de
nieuw te bouwen accommodatie waar
een binnenbad en een ijshal in komt
energieneutraal te maken.
De restwarmte van de ijsbaan en de
rioolwaterzuivering in de omgeving
zorgt voor verwarmd water. Ook hier
komen zonnepanelen op het dak.

Facelift voor
sporthallen
Na de make-over van de zwembaden,
zijn in 2019 de sporthallen aan de beurt.
Ze zullen een kleine facelift krijgen,
waardoor ze klaar zijn voor de toekomst.

Bij voldoende animo lanceert zwembad De Vliet samen met de Vrienden van De
Vliet in 2019 de Very Important Swimmer-pas, oftewel de VIS-pas. Met de pas die
abonnementshouders kunnen aanschaffen heb je als zwemmer extra voordeel,
zoals op zaterdagochtend voor openingstijd zwemmen met gratis koffie en 100%
korting bij langer open blijven in september.

Optimaal gebruik sporthallen
De gemeente heeft een onderzoek
laten doen naar het gebruik van sporthallen en gymzalen. Hier zijn een aantal
aanbevelingen uit voortgekomen.
Om het gebruik van de accommodaties
te optimaliseren zal de gemeente richtlijnen gaan opstellen. Zo zal een minimaal aantal sporters nodig zijn bij het
gebruik van sporthallen. Is dit niet haal-

baar, dan zal er uitgeweken moeten
worden naar een sportzaal of gymzaal.
Voor topsport kan een uitzondering
gemaakt worden. De capaciteit bij
scholen is niet goed bekend. Door in
gesprek te gaan met scholen kunnen
accommodaties efficiënter benut
worden en kunnen de kosten omlaag
gaan.

Voetbalvereniging DoCoS heeft in
november een nieuw kunstgrasveld
gekregen van de gemeente Leiden.
De grootste voetbalclub van Leiden
heeft meer dan 50 teams en zonder
kunstgrasveld was er onvoldoende
ruimte om alle teams te kunnen laten
trainen en voetballen. De voetbalclub

was erg te spreken over de voortgang.
Het veld was tijdig klaar waardoor alle
teams weer bij hun eigen club konden
trainen. Het kunstgrasveld is door de
witte, blauwe, rode en groene lijnen
geschikt voor 11 tegen 11, 8 tegen 8,6
tegen 6 en 4 tegen 4.
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