
 
 

Openingstijden  
zomervakantie 2020  

 
 

Van zondag 5 juli tot en met zondag 16 augustus 2020 
 

 
 
Recreatiebad     Piratenbad/Waterspeeltuin Wedstrijdbad Instructiebad  

maandag t/m donderdag    maandag t/m vrijdag  maandag t/m donderdag 

12.00 – 18.30 uur     12.00 – 18.00 uur   12.00 – 17.00 uur 

vrijdag         vrijdag  

12.00 – 18.00 uur        13.15 – 17.00 uur 

 

zaterdag      zaterdag    zaterdag   

10.00 – 17.00 uur     10.00 – 17.00 uur   11.00 – 16.00 uur 

zondag      zondag       zondag 

10.00 – 17.00 uur     10.00 – 17.00 uur      11.00 – 16.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterspeeltuin   

Bij een temperatuur van 20 graden of hoger is de waterspeeltuin op de aangegeven tijden volledig open. Bij 

een lagere temperatuur dan 20 graden openen wij alleen het spraypark en de glijbaan. Direct gelegen aan 

onze waterspeeltuin hebben wij voor ouders/verzorgers een prachtig terras waar u heerlijk van de zon kunt 

genieten.  

Vrijwerkuur  

Vanwege de coronamaatregelen komt het vrijwerkuur in de zomervakantie te vervallen. 

 

 

  

Wedstrijdbad      Instructiebad    

maandag 07.00 – 08.00 uur 19.00 – 21.00 uur  maandag 10.30 – 13.30 uur  

dinsdag 07.00 – 08.00 uur 19.00 – 21.00 uur  dinsdag 10.30 – 13.30 uur   

woensdag 07.00 – 08.00 uur 19.00 – 21.00 uur  woensdag 10.30 – 13.30 uur    

donderdag 07.00 – 08.00 uur 19.00 – 21.00 uur donderdag 10.30 – 13.30 uur 

vrijdag  07.00 – 08.00 uur    vrijdag  10.30 – 13.30 uur  

zaterdag 10.00 – 11.00 uur 

        zondag  10.00 – 11.00 uur 

Recreatiebaden      Doelgroepenbad 

maandag 07.00 – 08.00 uur 10.30 – 11.30 uur maandag 20.00 – 21.00 uur 

dinsdag  07.00 – 08.00 uur 10.30 – 11.30 uur  woensdag 20.00 – 21.00 uur Dameszwemmen 

woensdag 07.00 – 08.00 uur 10.30 – 11.30 uur  donderdag 20.00 – 21.00 uur 

donderdag 07.00 – 08.00 uur 10.30 – 11.30 uur   

vrijdag  07.00 – 08.00 uur 10.30 – 11.30 uur  

Recreatief zwemmen  

Banenzwemmen 

 Zwem onbeperkt recreatief in de zomer! 
Er is geen grotere pret dan waterpret. Ga daarom samen met uw kind(eren) tijdens de zomervakantie 

onbeperkt recreatief zwemmen in De Koploper voor slechts € 26,50 voor kinderen en € 30,- voor 

volwassenen! Bovendien krijgt u bij het zomerabonnement een waterfles cadeau. Deze mag u of uw 

kind(-eren) bij restaurant De Inloper éénmalig laten vullen met zomerse limonade. Het 

zomerabonnement is geldig van zondag 5 juli 2020 tot en met zondag 16 augustus 2020 Heeft u nog 

meer kinderen die in aanmerking komen voor het zomerabonnement, dan loopt uw voordeel verder op. 

Meer informatie over ons zomerabonnement vindt u op www.sportbedrijf.nl/zomerabonnement. 

 

LET OP! 

• Voor al onze activiteiten geldt: online reservering vooraf. Voor recreatief zwemmen dient u een 

online ticket te kopen.  

• Volgens de nieuwe richtlijnen mogen wij voor het recreatief zwemmen maximaal 250 bezoekers 

tegelijk binnen hebben. Hierdoor kan het zijn dat u even moeten wachten om bij het zwembad 

naar binnen te kunnen gaan. Neem gerust plaats in ons restaurant De Inloper.  

• De kluisjes zijn nog niet beschikbaar, neem uw tas mee naar het bad en laat waardevolle spullen 

thuis.  

 

http://www.sportbedrijf.nl/zomerabonnement


 
 

 

 

 

Doelgroepenbad      Doelgroepenbad  

woensdag  10.30 – 12.30 uur     maandag 12.00 – 12.30 en 12.30 – 13.00 uur 

vrijdag  10.30 – 12.30 uur    donderdag 12.00 – 12.30 en 12.30 – 13.00 uur 

 

 

 

Piratenbad       Doelgroepenbad      

4 maanden tot 1 jaar     dinsdag 19.30 – 20.15 uur   

maandag  09.00 – 09.30 uur         

woensdag 09.00 – 09.30 uur       

vrijdag  09.00 – 09.30 uur     

1 tot 2 jaar        

maandag 09.30 – 10.00 uur     

woensdag 09.30 – 10.00 uur     

vrijdag  09.30 – 10.00 uur     

2 tot 3 jaar        

maandag 10.00 – 10.30 uur      

woensdag 10.00 – 10.30 uur      

vrijdag  10.00 – 10.30 uur  

3 tot 4 jaar  

maandag 10.30 – 11.00 uur 

woensdag 10.30 – 11.00 uur 

vrijdag  10.30 – 11.00 uur   

         

     

         

maandag      

Aqua High Energy 09.45 – 10.30 uur Instructiebad 

FloatFit®  19.30 – 20.15 uur Instructiebad 

Aquavaria  20.15 – 21.00 uur Instructiebad  

dinsdag 

Fifty-Fit  09.45 – 10.30 uur Recreatiebad 

Aquabalance  18.45 – 19.30 uur Doelgroepenbad 

Aquajoggen  19.30 – 20.15 uur Instructiebad 

Aqua High Energy 20.15 – 21.00 uur Instructiebad 

woensdag 

Aquajoggen  09.45 – 10.30 uur Instructiebad  

Aqua High Energy 18.45 – 19.30 uur Instructiebad 

Aquaslank  19.30 – 20.15 uur Instructiebad 

donderdag 

Fifty-Fit  09.45 – 10.30 uur  Recreatiebad 

Hydrospinning 19.30 – 20.15 uur  Recreatiebad 

FloatFit®  20.15 – 21.00 uur Instructiebad 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 
Wijzigingen voorbehouden. Kijk op www.sportbedrijf.nl voor de actuele openingstijden. 
Laatst gewijzigd op 25 juni 2020. 

Minder Valide zwemmen Senioren Fit 

Ouder & Kind zwemmen 

Aquasporten 

Fit & Vitaal  

Zwangerschapszwemmen 

Aquasporten:  

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag   

09.45 – 10.30 uur 

Banenzwemmen en recreatief zwemmen:  

maandag tot en met vrijdag 

10.30 – 13.00 uur 

Senioren Fit 

maandag en donderdag 

12.00 – 12.30 en 12.30 tot 13.00 uur 

12.00 – 12.30 en 12.30 tot 13.00 uur 

 

  

sportbedrijf.nl  SportinLelystad  SportbedrijfLelystad 

sportbedrijf-lelystad  sportbedrijflelystad 

http://www.sportbedrijf.nl/

