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NIEUWS: Opening 2521 XXL Almere
Vrijdag 8 april is, in het bijzijn van zo’n 200 genodigden, Indoor Sportcomplex Olympiakwartier feestelijk geopend! De officiële
opening werd verricht door meervoudig Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. Hij gaf, samen met wethouder René
Peeters van de gemeente Almere, het startschot voor de zwemwedstrijd van de jeugdleden van de Almeerse zwemverenigingen.
Het sportcomplex is de XXL-versie van het 2521 Gewoon Zwemmen concept. Optisport is de exploitant van het zwembad, in nauwe
samenwerking met de (zwem)verenigingen die gebruikmaken van het 8-baans 25 meter bad. Sportbedrijf Almere zal de sporthal
gaan exploiteren. In het Sportcomplex wordt ook het Almeers Kenniscentrum voor Talent gevestigd.
Tijdens de opening werden er korte toespraken gegeven door Pieter van den Hoogenband, René Peeters (Wethouder Sport van de
gemeente Almere) en André van Schaveren (Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Zwembond). Vervolgens werd het Sportcomplex
per verdieping van boven naar beneden geopend. In de sporthal gaf Het Baken een spectaculaire freerunning show. Het Baken
is een Almeerse stichting waar vijf scholen toebehoren, die gebruik gaan maken van deze nieuwe sporthal. Na de freerunning
show werd door Pieter en René stilgestaan bij het belang van talentontwikkeling van kinderen. Het Almeers Kenniscentrum voor
Talent zal vanaf 2017 gebruik gaan maken van het complex. Hierna stond de officiële openingshandeling van het zwembad op
het programma. Pieter van den Hoogenband gaf het startschot voor een zwemwedstrijd waar ongeveer 40 jeugdleden van de
Almeerse zwemverenigingen aan meededen. Na de zwemwedstrijd verzorgde Pieter, samen met Thijs van Valkengoed (Nederlands
recordhouder op de 200m schoolslag) een clinic voor alle deelnemers van de zwemwedstrijd.
Op zaterdag 9 april was er een open dag georganiseerd door
Sportbedrijf Almere, Optisport en de zwemverenigingen.
De Aalscholvers, AGA Divers, de Reddingsbrigade, Triathlon
Vereniging Almere en Watervrienden verzorgden diverse clinics
en demonstraties.

1e 2521 bad in België!

De exploitatie van het zwembad wordt de eerste twee jaar
uitgevoerd door Optisport. De verenigingen starten op eigen
uren met het beheer op basis van sleutelhuur. Dit houdt in dat
zij zelf verantwoordelijk zijn voor taken zoals toezichthouden en
schoonmaken.
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Aan het woord: René Peeters
René Peeters is wethouder in Almere en heeft de portefeuille Jeugd,
Maatschappelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Sport. De wethouder was natuurlijk
aanwezig bij de opening. De wethouder is trots op de realisatie van Indoor
Sportcomplex Olympiakwartier. Hij hecht veel waarde aan het belang van deze
multifunctionele accommodatie. “Almere heeft er een nieuwe, multifunctionele
sportaccommodatie bij waar iedereen op zijn eigen niveau kan sporten. Zes jaar
sportbeleid wordt zichtbaar en daar ben ik best wel trots op! Gezonde inwoners
zijn essentieel voor een vitale stad. Sport en bewegen dragen bij aan het algehele
welbevinden van de mensen in onze stad.”
René Peeters is inmiddels al weer zo’n zes jaar wethouder in Almere en vindt dit
project een mooi voorbeeld voor de stad Almere. “Het duurt vaak jaren voordat
een idee een concreet plan wordt en ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het
nieuwe zwembad, de nieuwe sporthal en het Almeers Kenniscentrum Talent, dat
in het nieuwe Sportcomplex wordt gehuisvest, zijn mooie voorbeelden van onze
visie op sport.”
Het Sportcomplex is gevestigd in Almere Poort. De wijk wordt de komende jaren
nog verder ontwikkeld. Het complex staat naast het topsportcentrum en is vooral
voor de breedtesport bestemd.

Foto: Anita Riemersma

NIEUWS: 1e 2521 bad in België voor Temse!

Temse (België) krijgt een nieuw zwembad! Het Consortium Cordeel-Farys-Hellebrekers-Slangen+Koenis hebben door gebruik te
maken van het concept 2521 Gewoon Zwemmen de DBFMO (30 jaar) gegund gekregen. Het is het eerste zwembad in België
volgens het 2521 Gewoon Zwemmen concept.
Het complex bestaat uit een 8-baans 25 meter bad, een doelgroepenbad met recreatieve elementen, fitness en een ruime horeca.
Het nieuwe zwembad komt op een hele mooie plek in het Scheldepark. De bouw van het complex start eind van dit jaar. Naar
verwachting wordt het sportcomplex rond de zomer van 2018 geopend.

UPDATE: Culemborg
Zwembad de Waterlinie in Culemborg is sinds januari van dit
jaar in gebruik genomen. Het zwembad is binnen één jaar
gebouwd en is het eerste standalone zwembad volgens het
2521 Gewoon Zwemmen concept.
Uniek in dit zwembad is de mogelijkheid om twee
watertemperaturen gelijktijdig te realiseren. Het 8-baans
zwembad kan in twee delen worden gesplitst. Door middel
van een klapwand aan de beweegbare bodem ontstaan er als
het ware twee aparte bassins.
Foto: 2521

Een gedeelte, ongeveer 200 m², kan vervolgens worden
verwarmd tot maximaal vier graden boven de normale
watertemperatuur. Het verwarmde gedeelte van het bassin
kan gebruikt worden voor doelgroepen die warmer water
nodig hebben. Dan zijn er ook nog vijf banen beschikbaar
voor verenigings- of banenzwemmen. Als de klapwand is
ingeklapt, ontstaat er één groot bassin voor bijvoorbeeld
zwem- en waterpolowedstrijden.
Fysiotherapiepraktijk Coret is onlangs verhuisd naar de
zaalruimte bij het zwembad. Op de begane grond is een
ruimte van zo’n 275 m² waar de fysiotherapiepraktijk zich
bevindt. Een aantal uur per week zal Coret ook therapie gaan
aanbieden in het zwembad.

Foto: 2521

UPDATE: Rees, Duitsland
Het 5-baans zwembad in Rees is het eerste zwembad volgens
het 2521 Gewoon Zwemmen concept in het buitenland. Het is in
augustus 2015 geopend door de burgemeester van de gemeente
Rees en nu alweer ruim een half jaar operationeel. Deze 5-baans
variant van het 2521 Gewoon Zwemmen concept is voor de
gemeente Rees dé oplossing om een overdekt zwembad in de
gemeente te behouden.
Het 5-baans bad geniet in Duitsland en daarbuiten veel aandacht.
Niet alleen doordat de stichtingskosten van 3.2 miljoen euro erg
laag zijn, maar vooral ook door de kwaliteiten de frisse uitstraling.
Foto: 2521

UPDATE: Wroław, Polen
De bouw van het 2521 zwembad in Polen is bijna afgerond. Inmiddels is het bassin gevuld met water en worden de controles
uitgevoerd. Het gebouw heeft naast het 6-baans zwembad ook sauna-, whirlpool- en fysiotherapiefaciliteiten. Naar verwachting
wordt het sportcomplex komende zomer in gebruik genomen.

Foto: 2521

UPDATE: Alblasserdam
Het zwembad in Alblasserdam is alweer ruim anderhalf jaar open. In het afgelopen anderhalf jaar heeft Sportcentrum Blokweer
vele activiteiten georganiseerd voor de inwoners van Alblasserdam. Het sportcomplex is een belangrijke plek geworden in de
Alblasserdamse samenleving. In de multifunctionele ruimte heeft het stichtingsbestuur van Sportcentrum Blokweer faciliteiten
gerealiseerd om naschoolse (sport)opvang te realiseren. Met de regionale kinderopvang WASCO is ‘Sport BSO Het Startblok’
opgericht. Naast leuke sportactiviteiten kunnen kinderen via hen ook hun zwemlessen krijgen.
Tijdens de afgelopen kerstvakantie heeft de stichting opblaaselementen voor de sporthal en het zwembad gehuurd. In de sporthal
werd een leuk parcours uitgezet en in het zwembad waren er bumperballs waar kinderen mee konden spelen. Honderden kinderen
hebben hier gebruik van gemaakt!
In april is het 1000e zwemdiploma uitgereikt. Dit werd grootschalig gevierd waarbij burgemeester Jaap Paans kwam om de
diploma’s uit te reiken. Ander leuk nieuws is er van de zwemvereniging Wiekslag. Na het eerste seizoen in het nieuwe zwembad,
zijn de wedstrijdzwemmers direct gepromoveerd naar de A-klasse. Dit is het op één na hoogste niveau van Nederland. Daarnaast
zijn meerdere waterpoloteams in het eerste seizoen direct kampioen te worden. Nogmaals gefeliciteerd!
Zwembad Blokweer krijgt met regelmaat bezoek uit het buitenland. In april was er hoog bezoek uit
de Europese zwemwereld. KNZB-voorzitter Erik van Heijningen had collega voorzitters uit Rusland
(viervoudig Olympisch kampioen Vladimir Salnikov), Kaspars Pone (Letland) en Dato Rurua (Georgië)
uitgenodigd voor de Swimcup in Eindhoven en benutte hun aanwezigheid daar voor een rondleiding
door het 2521-bad in Alblasserdam. Ze toonden zich zeer geïnteresseerd in het concept 2521
Gewoon Zwemmen.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Manager van Sportcentrum Ad van het Hof: "Mooi om steeds al
die buitenlandse gasten naar Alblasserdam te zien komen. We beseffen eens te meer hoe uniek ons
bad is."

De foto hiernaast is speciaal voor ZPC Wiekslag. 4-voudig Olympisch kampioen Vladimir Salnikov
feliciteert samen met KNZB voorzitter Erik van Heijningen ZPC Wiekslag met de promotie en de
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Nieuw adres

Interesse in 2521?

2521 Gewoon Zwemmen heeft een nieuw bezoeken postadres.

Indien u meer informatie wenst over 2521 Gewoon Zwemmen
of één van de projecten een keer te wenst te bezoeken, dan kan
dat. U kunt met ons contact opnemen:

Jaap Bijzerweg 8D
3446 CR Woerden

030 - 30 400 55 / info@2521gewoonzwemmen.nl

Colofon
2521 Gewoon Zwemmen B.V.
Jaap Bijzerweg 8D
3446 CR Woerden
+31 (0) 30 30 400 55
info@2521gewoonzwemmen.nl
www.2521gewoonwemmen.nl

Volg ons ook op facebook en twitter
2521 gewoon zwemmen

