
oPeninGStijden

delfinoh binnen- en buitenbad

15 mei t/m 15 september

maandag t/m vrijdag: 6.30 – 20.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen: 8.00 – 20.00 uur 

delfinoh binnenbad nordhorn 

16 september t/m 14 mei

maandag t/m vrijdag: 6.30 – 21.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen: 8.00 – 18.00 uur 

Tijdens het zomerseizoen is het delfi noh binnenbad op zeer warme 

zomerdagen gesloten voor bezoekers vanwege het uit ervaring grote 

aantal bezoekers aan het buitenbad. Op koele zomerdagen is alleen 

het sportbad in het delfi noh buitenbad geopend. Bezoekers kunnen 

dan geen gebruik maken van de overige baden.

tarieVen

dagkaarten

– delfinoh volwassene 4,5 euro

– delfinoh volwassene HB speciaal* 3,5 euro

– delfinoh kinderen/tieners (4 –17 jaar) 3 euro

– delfinoh kinderen/tieners HB speciaal* 2 euro 

„Geldwertkarte“ (cadeaukaart)

– GWK 25 (10 % korting) 25 euro

– GWK 50 (20 % korting) 50 euro

– GWK 100 (30 % korting) 100 euro

jaarkaarten

– JK volwassene 270 euro 

– JK kinderen/tieners (4 – 17 jaar) 135 euro

– JK gezinsjaarkaart 450 euro

Gratis toegang voor peuters t/m 3 jaar

* delfi noh HB speciaal: maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 12.00 uur 
en vanaf 19.00 uur (alleen geldig vanaf 16 september t/m 14 mei; 
niet geldig als het buitenbad eveneens is geopend).

Foto’s: Sven Hüsemann, Franz Frieling, 

Geising & Böker/Philipp Neise

delfinoh binnenbad

Kleedcabines en sanitaire ruimten

10 gemeenschappelijke kleedcabines (5 voor dames, 5 voor 

heren) met 304 lockers, babyverschoonruimte in het heren- 

en dameskleedgedeelte, 12 eenpersoons-kleedcabines met 

80 lockers, 24 warme douches (12 voor dames, 12 voor heren) 

rolstoelgedeelte 6 lockers, voor rolstoel-aangepaste 

sanitaire voorzieningen, lift voor mindervaliden

Peuterbad (33 °C)

30 m² over 2 niveaus, verschillende waterattracties en 

speelmogelijkheden, babyverschoonruimte in directe nabij-

heid, kindertoilet

Warmwaterbad (33 °C)

10 m x 10 m = 100 m², in hoogte verstelbare bodem (water-

diepte van 0,02 m – 1,5 m), brede zwembadtrap langs één 

kant van het bad

Sportbad (27 °C)

16,66 m x 25 m = 416,5 m², zwembadtrap, 5 m hoge klimwand, 

1 m springplank, 3 m platform, waterdiepte tot 4 m (in het 

deel met de verstelbare bodem 16,66 m x 10 m en een 

waterdiepte van 1,2 m – 2 m) glijbaantoren: 79 m black-

hole-glijbaan met verschillende lichteffekten en tijdmeting

instructiebad (30 °C)

10 m x 16,66 m = 166,6 m², waterdiepte: 1 m – 1,2 m onder-

watermassagedouche, 2 stortdouches, zwembadtrap, toilet 

nabij het bassin

Sauna (met badkleding) (45 °C)

In de sauna (waarin badkleding wordt gedragen) kunnen 

bezoekers zich opwarmen en uitrusten.

haardrogers

6 in hoogte verstelbare haardrogers aan de muur, 

3 handföhns, 9 spiegels

dagelijks actuele informatie:

delfi noh Nordhorn

www.delfi noh.nl

nordhorn@bnn-grafschaft.de

facebook.com/delfi noh.nordhorn

Am Sportpark 19 – 21

48531 Nordhorn

Tel.: +49 (0)5921 8878 0
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entree zwembad

Royaal voorplein, parkeerplaatsen voor auto’s en fi etsen 

in de directe omgeving, zitgedeelte, informatiezuil met 

openingstijden en entreeprijzen.

ingang (binnen- en buitenbad)

entreegedeelte met kassamedewerker voor advies en 

verkoop, extra ticket-/betaalautomaat, info-screen over 

gebruik van binnenbaden, snack- und drankautomaat, 

zitgedeelte, verkooppunt met zwemartikelen, parkeer-

ruimte voor kinderwagens

Kleedruimte

Gemeenschappelijke kleedcabines, eenpersoons-

kleedcabines, babyverschoonruimten, afsluitbare lockers, 

dames- en herentoiletten, rolstoelgedeelte met douche, 

kleedcabine en toilet.

Spetter- en speelgedeelte voor de kleintjes

Waterdiepte: 0 – 0,3 m, wateroppervlak: 80 m², 150 m² 

speelmogelijkheden met waterdieren en water-

sproeiers. een water- en zandspeelplaats 

maakt het aanbod compleet.

ondiepe bad

Waterdiepte: 0,6 m – 1,1 m, oppervlak: 470 m²

Glijbanen

blauw-gele trio-slide-glijbaan: baanlengte: 9,5 m, 

totale breedte: 2,5 m, hoogte: 2,2 m

Gele familieglijbaan: baanlengte: 15,58 m,

breedte: 4 m, starthoogte: 4,04 m, hellingsgraad: 26 %

zilverkleurige familieglijbaan: baanlengte: 4,5 m, 

breedte: 2 m, hoogte: 1,9 m, hellingsgraad: 33 %

rode speed-glijbaan (vanaf 10 jaar): baanlengte: 23,1 m,

„landingsbaan“: 4,5 m, starthoogte: 10 m, hellingsgraad: 42 %

Golfslagbad

Waterdiepte: 0 – 2,2 m, oppervlak: 1.400 m², golfslag op 

regelmatige tijden, zwemsleuf met daarin een klein bad

Springbad

Waterdiepte: 4,8 m, oppervlak: 324 m², springplatformen: 

1 x 1m-platform, 1 x 7,5m-platform, 1 x 5m-platform, 

1 x 3m-platform, 1 x 1m-platform, 2 x 3m-platform, 

2 x 1m-platform

Sportbad

Waterdiepte: 1,9 – 2,05 m, oppervlak: 1.050 m², 

8 banen à 50 m
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ligweide

voetbalgoal, groot klimnet, basketbal-

korf, beachvolleybalveld, zandbak, kinder-

glijbaan, ligbedden bij het spring- en sportbad, 

overdekt nabij de kleedcabines: voetbaltafel, 

tafeltennis en zitgedeelte

+

eetgelegenheden

voor de trek en  

dorst verkopen de 

eetgelegenheden 

smakelijke warme 

en koude snacks 

en dranken.
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maandag t/m vrijdag: 6.30 – 20.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen: 8.00 – 20.00 uur 

maandag t/m vrijdag: 6.30 – 21.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen: 8.00 – 18.00 uur 

Tijdens het zomerseizoen is het delfi noh binnenbad op zeer warme 

zomerdagen gesloten voor bezoekers vanwege het uit ervaring grote 

WELKOM IN 

HET DELFINOH!

PUUR ZWEMPLEZIER!



delfinoh buitenbad 
Geniet van de zomer met het 

hele Gezin in het delfinoh  

buitenbad in nordhorn!
 

Golfslagbad

Het golfslagbad brengt groot en klein in beweging! Op regelmatige 

tijden zijn er in het bad perfecte golven waar je lekker in kunt duiken 

of je heerlijk op mee kan laten drijven. In het ondiepe deel aan het 

begin van het bad hebben de jongste surfertjes veel plezier.

Sportbad 

In het 50m-sportbad bieden acht banen optimale trainingsvoorwaar-

den, waaronder twee banen, die permanent van lijnen zijn voorzien. 

Nederlandse en Duitse watersporters trainen regelmatig samen in 

het sportbad.  

Jaarlijks wordt een internationaal zwemfestijn in het Nordhornse 

buitenbad georganiseerd. Deze wedstrijden hebben een vaste plek 

op de agenda van de zwemsporters verworven.

ontspannen en genieten 

Ontspannen in het delfinoh buitenbad: weg van de woelige activi- 

teiten in het water biedt de grote ligweide veel ruimte om heerlijk  

te zonnen en te luieren. 

Voor de kleine trek en de dorst kunt u terecht bij de eetkramen waar 

warme en koude snacks en dranken te koop zijn. 

delfinoh binnenbad 
in nordhorn 
Geniet van ons sport-  

en vrijetijdsaanbod!
 

Sportbad

Het 25m-sportbad, met zes banen is ideaal voor de sportieve 

zwemmers en voor sportwedstrijden geschikt. Twee banen zijn 

permanent van lijnen voorzien. 

De glazen klimwand in het sportbad is een uniek. Wie wil,  

kan de wand met de gekleurde steungrepen tot een hoogte van  

5 m beklimmen. Daarna laat de klimmer zich gewoon in het  

koele nat vallen. Meer springmogelijkheden bieden de 1m- en 

3m-platformen in het sportbad. 

Aan de buitenkant is de 79 m lange gele black-hole-glijbaan al  

een echte blikvanger en is hij niet alleen bij kinderen en tieners 

populair. Tijdens kampioenschappen glijbaanracen suizen kinderen 

en volwassenen om de snelste tijd door de delfinoh-glijbaan.

instructiebad

In het instructiebad voelen beginnende zwemmers zich extra fijn. 

De watertemperatuur is 30 °C en het water heeft een diepte van 0,9 

m tot 1,2 m. In dit bad worden op werkdagen zwemlessen en cursus-

sen gegeven.

Sauna (waarin badkleding wordt gedragen)

De wandbekleding van is donkergekleurd thermo-essenhout en 

geeft een behaaglijk saunagevoel. 

Springen/glijden/actie

Voor spanning en sensatie zorgt de springtoren (met hippe graffiti- 

look). Wie durft, springt vanaf een hoogte van 1, 5, 7,5 of 10 m.  

Wie samen met zijn vriendjes plezier met glijden wil beleven,  

is op de gele familieglijbaan in het ondiepe bad op de juiste plek! 

De 28 m lange, rode speed-glijbaan, met een hellingsgraad van  

42 %, geeft een geweldige gevoel (niet geschikt voor kinderen  

onder 10 jaar). Naast sport en plezier in het water kan er ook op  

de speelvelden op de grote ligweide gebeachvolleybald, gevoetbald  

en tafeltennis gespeeld worden.

het ondiepe bad

In het ondiepe bad vermaken kinderen van 3 tot 6 jaar zich met  

hun eerste zwem- en duikoefeningen. Na de “training” glijden ze  

van de blauw-gele familieglijbaan in het koele nat.

Spetter- en speelgedeelte 

De kleinste bezoekers spetteren in het peuterbad naar hartelust in 

het ondiepe water. De tijd gaat snel met de waterspelletjes en in de 

water/zandspeelplaats. Vanaf de ligbedden en de ligweide kunnen  

de ouders hun kleintjes steeds in het oog houden.

Warmwaterbad

In het warmwaterbad is het therapie- en peuterbad ondergebracht. 

De watertemperatuur bedraagt 33 °C. Het therapiebad met een  

in hoogte verstelbare bodem wordt voor therapie en revalidatie- 

sport gebruikt. In het weekeinde is dit gedeelte heel populair bij 

gezinnen met peuters. 

In het spettergedeelte zijn voor de kleinste bezoekers veel speelmoge- 

lijkheden waar de beginnende zwemmertjes veel plezier aan beleven. 

Ouders hebben vanaf het zitgedeelte goed zicht op hun kinderen.

Cursussen in het delfinoh

Het delfinoh heeft een uitgebreid cursusaanbod voor alle leeftijds- 

categorieën. De training in het water is voor zowel kinderen als 

volwassen heel effectief en geeft bovendien veel plezier.  

Informatie over en aanmelding voor de cursussen kunt u vinden 

onder www.delfinoh.de

„Kinderferienland“ 

Het delfinoh binnen- en buitenbad Nordhorn is zeer gezinsvriende-

lijk en verkreeg daarom het kwaliteitspredikaat “KinderFerienLand” 

(predikaat voor een kindvriendelijke omgeving).

hartelijK WelKom!
 

Het delfinoh binnen- en buitenbad ligt in de idyllische waterstad 

Nordhorn, dichtbij de grens met Nederland. Het zwembad heeft 

tijdens alle seizoenen voor groot en klein veel te bieden. 

Van midden mei tot midden september is het delfinoh-buitenbad 

voor bezoekers van beide kanten van de grens een populair uitstapje. 

Het grootste buitenbad in Noordwest-Duitsland heeft zijn bezoekers 

veel te bieden: verschillende zwembaden en glijbanen, een springtoren 

(tot 10 m) en een spetter- en speelgedeelte voor peuters. De grote lig-

weide met zijn mooie oude bomen biedt veel ruimte voor ontspanning.
 

Vanaf midden september wordt het rond het buitenbad weer rustig. 

Vanaf dan biedt het in 2016 nieuw geopende en nabij gelegen binnen-

bad in de herfst en winter veel zwemplezier. 

De vier binnenbaden zijn in ruimtelijk opzicht van elkaar gescheiden  

en de bezoekers kunnen dankzij een speciaal “akoestisch plafond” 

profiteren van een aangename geluidsdemping. Na het zwemmen 

nodigt de sauna (waarin badkleding wordt gedragen) uit om zich 

lekker op te warmen en te ontspannen. 

De klimwand, de springtoren en de black-hole-glijbaan zorgen voor 

veel plezier en “action” bij kinderen en tieners. Alle gedeelten in het 

binnenbad zijn drempelvrij en daarom voor alle bezoekers gemakkelijk 

bereikbaar. 

Ook de inwendige mens wordt in het delfinoh door verschillende 

eetgelegenheden in het binnen- en buitenbad goed verzorgd.  

Het dagtarief in het delfinoh geldt voor zowel het binnen- als het buitenbad. 

Wij hopen u spoedig te zien! 

 

Het delfinoh-team


