
Locatie en regels zwembad het Heersdiep. 

De limietwedstrijd van MSV Zeemacht vindt plaats in Zwembad het Heersdiep, Nieuwland 
2,1784 EA Den Helder (tel: 0223-628244). 
Het gehele complex heet Aquacentrum Den 
Helder (www.aquacentrumdenhelder.nl). 
Dit complex is enkele jaren geleden 
gebouwd en heeft dus moderne faciliteiten. 
Er is een ruime zittribune met plek voor ca. 
150 toeschouwers. Verder beschikt het bad 
over een groot digitaal kleurenscorebord 
voor de elektronische tijdwaarneming.  

 

Locatie  

 

Vanuit richting Den Oever (A7): Volg de N99 tot Kooypunt. Ga rechtsaf na de brug over het 
Noordhollands kanaal, linksaf bij de stoplichten en ga de rijksweg N250 op. Neem bij de rotonde de 
afslag naar het Ravelijncentrum. Volg de Ravelijnweg  die overgaat in de Waddenzeestraat. Ga direct 
rechtsaf na de brug over het spoor. Ga hierna linksaf op de Nieuweweg en linksaf bij het eerste 
kruispunt de Texelstroomlaan in. Het zwembad ligt aan Uw rechterhand. 

Vanuit richting Alkmaar: Volg de N9 naar Den Helder. Na het Kooypunt gaat deze over op rijksweg 
N250. Neem bij de rotonde de afslag naar het Ravelijncentrum. Volg de Ravelijnweg die overgaat in 
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de Waddenzeestraat. Ga direct rechtsaf na de brug over het spoor. Ga hierna linksaf op de 
Nieuweweg en linksaf bij het eerste kruispunt de Texelstroomlaan in. Het zwembad ligt aan Uw 
rechterhand. 

Het zwembad heeft ruime gratis parkeerplaatsen voor auto’s, fietsers en brommers.  

Entree zwembad 

Er zijn twee entree’s: de hoofdentree voor toeschouwers en juryleden is aan de voorkant van het 
recreatiebad. Ga bij binnenkomst links de trap op en volg de gang naar het einde. Dan komt U bij de 
grote zittribune van het wedstrijdbad waar de toeschouwers plaats kunnen nemen. Juryleden 
moeten net voor de toegang naar de zittribune rechtsaf de gang in. Aan Uw linkerhand is dan de 
jurykamer.  

Voor zwemmers en trainers is er de verenigingsentree. Deze ligt rechts van het zwembad achter de 
grote duiktoren. Bij binnenkomst in de hal linksaf door de deur, de kleedkamers zijn aan de 
rechterhand. Omdat de kleedkamers relatief klein zijn wordt U dringend verzocht om al Uw spullen 
mee te nemen naar het zwembad. Daar kunt U de spullen in een kluis bewaren (rechts van de 
zwembaduitgang van de kleedkamer) of meenemen naar het zwembad zelf. Er is langs de gehele 
rechterkant van het zwembad een vaste bank waarop de ploegen plaats kunnen nemen. Ook zullen 
er banken links van het bad worden neergezet en is er zit plek in het naastgelegen instructiebad. 
Gelieve niet de bank te bezetten achter de startblokken. Aan de overzijde van de startblokken bevind 
zich ook een gedeelte met luchtdrukventielen (voor duikflessen). U wordt dringend verzocht om Uw 
zwemmers te instrueren hier van af te blijven! 

Voor zwemmers en trainers is het mogelijk de tribune en jurykamer te bereiken door via de 
kleedkamers naar de verenigingsentree terug te gaan en de trap in de hal naar boven te nemen. U 
loopt dan vrijwel direct tegen de jurykamer aan. Door de gang links en dan naar rechts bereikt U de 
zittribune.  

 


