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W at heeft Sportfondsen zwembad Kerkpolder met fietsen? Niks! Of toch……?
Lang werd zwembad Kerkpolder gezien als een sportvoorziening. De functie van zwembad Kerkpolder is in de loop der
jaren geleidelijk, soms met sprongen, maar in ieder geval sterk veranderd.
Particuliere zwemlessen (ook voor kinderen die gebruik maken van het Jeugd Sportfonds), schoolzwemmen, doelgroep
activiteiten en verenigingsactiviteiten waren er altijd. Evenals uiteraard recreatief gebruik.
Steeds meer ontstaat er een verschuiving van (zwem)sport- en zweminstructievoorziening naar een meer
maatschappelijke en gezondheidsfunctie.
Zwembad Kerkpolder is dan ook allang niet meer alleen een sportvoorziening, maar een voorziening die alles biedt voor
gezonde recreatie, gezond en doelgericht bewegen voor alle leeftijden in allerlei speciale (doel)groepen. Zwembad
Kerkpolder fungeert, ondersteunt door een horeca, in toenemende mate als start- en aankomstpunt voor mensen die in
het schitterende kerkpoldergebied gaan fietsen, sporten of recreëren. Individueel of in groepjes.
Zwembad Kerkpolder en Delft voor Elkaar organiseren verschillende activiteiten in samenwerking met elkaar.
Bijvoorbeeld: het zwemfestijn in vakanties en het Delftse watervoetbaltoernooi.
Het is bijna een logische stap om – met zwembad Kerkpolder als middelpunt – ook de prachtige omgeving van het
zwembad te gaan gebruiken voor het organiseren van een activiteit.
Toen Delft voor Elkaar op zoek was naar een locatie voor het aanbieden van fietslessen voor dames werd er - je zou
bijna zeggen een logische stap - aangeklopt bij het zwembad. Lang hoefde er niet over gesproken te worden. Het
zwembad bood ruimte voor stalling van fietsen en een vergaderruimte waarin, onder het genot van een kopje
koffie/thee, theorieles gegeven kan worden. Tezamen met de veilige omgeving waren alle ingrediënten aanwezig om
met fietslessen te starten. Al weer enkele weken volgen twee groepjes van acht dames met een niet westerse
achtergrond met veel enthousiasme de fietslessen. Geweldig om te zien hoe de dames genieten en steeds behendiger
worden op de fiets. Ongetwijfeld zullen zij uiteindelijk veelvuldig van een fiets gebruik gaan maken. Want of ze nu
fietsten voor hun gezondheid, om te genieten van de natuur of simpelweg om hun bestemming te bereiken, uiteindelijk
draait het om het zelfvertrouwen, de individuele ontwikkeling, integratie en de cohesie met de westerse samenleving.

Frans Alebregse is vanaf 2O1O werkzaam bij zwembad Kerkpolder. In al deze jaren –
en nu nog - zet hij zich in voor het grote maatschappelijke belang van zwembaden
en zwembad Kerkpolder in het bijzonder, waar volgens hem soms te weinig
aandacht voor is. Veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, integratie, sport en
recreatie worden altijd in een adem genoemd als het gaat om pijlers van onze
maatschappij. Zwembaden geven aan al deze facetten uitvoering. Volgens Frans
bieden zij ieder individu een veilige omgeving om zich te ontwikkelen en te leren
bewegen in het water. Hij hoopt dan ook dat iedere inwoner van Delft in de
toekomst onbezorgd aan welke vorm van sport of lichamelijke beweging deel kan
nemen, want volgens Frans ligt daar namelijk de groei en de kansen die in
samenwerking tussen alle sport- en beweegaanbieders gerealiseerd moeten
kunnen worden.

