
 
 

 Openingstijden voorjaarsvakantie 

zwembad De Koploper 

  
 

Van maandag 17 februari tot en met zondag 23 februari 2020 
 
 

 

maandag 17 februari  

Recreatiebad   10.30 – 18.00 uur  

Piratenbad   10.30 – 18.00 uur 

Instructiebad   11.00 – 15.00 uur  

Wedstrijdbad   13.00 – 15.30 uur 

 

dinsdag 18 februari 

Recreatiebad   10.30 – 21.00 uur  

Piratenbad   10.30 – 18.00 uur 

Instructiebad   11.00 – 15.00 uur  

Wedstrijdbad   13.00 – 15.30 uur 

 

woensdag 19 februari 

Recreatiebad   10.30 – 21.00 uur  

Piratenbad   10.30 – 18.00 uur 

Instructiebad   gesloten  

Wedstrijdbad   10.30 – 13.00 uur 

 

donderdag 20 februari 

Recreatiebad   10.30 – 21.00 uur  

Piratenbad   10.30 – 18.00 uur 

Instructiebad   11.00 – 15.00 uur  

Wedstrijdbad   13.00 – 15.30 uur 

 

vrijdag 21 februari 

Recreatiebad   10.30 – 18.00 uur  

Piratenbad   10.30 – 18.00 uur 

Instructiebad   gesloten  

Wedstrijdbad   10.30 – 15.30 uur 

 

zaterdag 22 februari  

Geopend volgens het reguliere rooster*.  

 

zondag 23 februari    

Geopend volgens het reguliere rooster*  

 

*Kijk op www.sportbedrijf.nl/de-koploper voor 

de reguliere openingstijden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag 17 februari  

4 mnd tot 1 jaar  09.00 – 09.30 uur 

1 tot 2 jaar  09.30 – 10.00 uur 

2 tot 4 jaar  10.00 – 10.30 uur 

 

dinsdag 18 februari 

2 tot 4 jaar  09.00 – 09.30 uur 

4 mnd tot 1 jaar 09.30 – 10.00 uur 

1 tot 2 jaar  10.00 – 10.30 uur 

  

woensdag 19 februari 

2 tot 4 jaar  09.00 – 09.30 uur 

4 mnd tot 1 jaar  09.30 – 10.00 uur 

1 tot 2 jaar  10.00 – 10.30 uur 

 

donderdag 20 februari 

1 tot 2 jaar  09.00 – 09.30 uur 

2 tot 4 jaar  09.30 – 10.00 uur 

4 mnd tot 1 jaar  10.00 – 10.30 uur 

8 wk tot 6 mnd* 10.30 – 11.00 uur 

*Doelgroepenbad 

 

vrijdag 21 februari 

4 mnd tot 1 jaar 09.00 – 09.30 uur 

1 tot 2 jaar   09.30 – 10.00 uur 

2 tot 4 jaar  10.00 – 10.30 uur 

 

 

 

Op zondag 23 februari organiseren wij een 

Ouder & Kind instuif voor jonge kinderen  

van 1 t/m 4 jaar en hun ouder(s)/ 

verzorger(s). Van 10.00 tot 13.00 uur 

organiseren onze instructeurs allerlei speelse 

activiteiten, zoals dansjes op muziek en leuke 

waterspelvormen. Plezier verzekerd! En uw 

kind raakt vertrouwd met bewegen in water. 

 

 

 

 

Niet in de voorjaarsvakantie, maar op vrijdag 

28 februari is er Caribisch zomercarnaval 

discozwemmen. Kinderen van 8 t/m 15 jaar 

zijn van harte welkom. Een brassband laat je 

heupen swingen. De avond begint om 19.00 

uur en duurt tot 21.30 uur. Een kaartje kost      

€ 5,70. Kijk voor meer informatie op 

www.sportbedrijf.nl/discozwemmen.  

Recreatief zwemmen 

Let op:   

• Het banenzwemmen van 15.00 tot  

15.45 uur vervalt in de voorjaarsvakantie.  

• Het banenzwemmen op woensdag 19 en 

vrijdag 21 februari van 10.30 tot 13.00 uur 

is in het Instructiebad. 

Ouder & Kind zwemmen  

Alle overige activiteiten gaan door 

volgens het reguliere rooster.   sportbedrijf.nl  SportinLelystad  SportbedrijfLelystad 

sportbedrijf-lelystad  sportbedrijflelystad 

Ouder & Kind instuif 

Caribisch zomercarnaval 

discozwemmen 

http://www.sportbedrijf.nl/discozwemmen
http://www.sportbedrijf.nl/discozwemmen

