
 
 

    Openingstijden herfstvakantie 

zwembad De Koploper 

  
 
 
 

 

maandag 12 t/m zondag 18 oktober 

Door de coronamaatregelen geldt per 

heden een online reservering voor het 

recreatief zwemmen in de leeftijd vanaf 

13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar 

kunnen zonder reservering tickets 

aanschaffen op onze website. 

 

• Reserveer online* vooraf voor een 

specifiek bad in een tijdsblok en reken 

het ticket af met Ideal. 

• Bij de toegang ontvang je op vertoon 

van de bevestiging een kleur bandje 

voor het bad.  

• Het bandje doe je om je pols.  

• Na afloop van het zwemmen lever je 

deze weer in.  

 

*Nog nooit online gereserveerd? Kijk op 

www.sportbedrijf.nl/reserveren voor de uitleg.  

 

Tijdsblok 10.00 – 12.30 uur – ma t/m zo 

Recreatiebad   10.00 – 12.30 uur  

Piratenbad   10.00 – 12.30 uur 

Instructiebad   10.00 – 12.30 uur  

Tijdsblok 12.45 – 15.15 – ma t/m zo 

Recreatiebad   12.45 – 15.15 uur  

Piratenbad   12.45 – 15.15 uur 

Tijdsblok 13.15 – 15.30 – ma t/m vrij 

Instructiebad   12.45 – 15.15 uur 

Wedstrijdbad   12.45 – 15.15 uur  

Tijdsblok 13.15 – 16.00 – za / zo 

Instructiebad   12.45 – 16.00 uur 

Wedstrijdbad   12.45 – 16.00 uur  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag 12 oktober 

4 mnd tot 1 jaar  09.00 – 09.30 uur 

1 tot 2 jaar  09.30 – 10.00 uur 

 

dinsdag 13 oktober 

2 tot 4 jaar  09.00 – 09.30 uur 

4 mnd tot 1 jaar 09.30 – 10.00 uur 

  

woensdag 14 oktober 

2 tot 4 jaar  09.00 – 09.30 uur 

4 mnd tot 1 jaar  09.30 – 10.00 uur 

 

donderdag 15 oktober 

1 tot 2 jaar  09.00 – 09.30 uur 

2 tot 4 jaar  09.30 – 10.00 uur 

8 wk tot 6 mnd* 10.30 – 11.00 uur 

*Doelgroepenbad 

 

vrijdag 16 oktober 

4 mnd tot 1 jaar 09.00 – 09.30 uur 

1 tot 2 jaar   09.30 – 10.00 uur 

 

 

 

Dinsdag 13 oktober   

Fifty-Fit   09.45 – 10.30 uur vervalt 

Woensdag 14 oktober  

FloatFit®     09.30 – 10.15 uur vervalt  

Aquajoggen   09.45 – 10.30 uur vervalt  

Donderdag 15 oktober 

Fifty-Fit  09.00 – 09.45 uur verzet 

Vrijdag 16 oktober  

Aqua Aerobics  09.00 – 09.45 uur verzet  

FloatFit®    09.00 – 09.45 uur verzet 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wijzigingen voorbehouden.  
Laatst gewijzigd op 6 oktober 2020. 

Recreatief zwemmen Ouder & Kind zwemmen (Piratenbad)  

Welk bad wil ik reserveren?  
Piratenbad 

Met name geschikt voor gezinnen met 

kinderen in de leeftijd van 0 – 5 jaar. Het bad 

is geheel in stijl met scheepswrakken en 

waterkanonnen. Er zijn kleinere glijbanen en 

er is interactief speelmateriaal voor heerlijk 

speelplezier.  

Recreatiebad 

Geschikt voor alle leeftijden, maar met name 

voor de gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. 

Een stroomversnelling, 50 meter lange 

glijbaan en interactief speelmateriaal zorgen 

voor extra vertier.  

Instructiebad /Wedstrijdbad 

Op zoek naar meer spektakel? Reserveer dan 

het instructiebad wedstrijdbad. Daar vermaak 

je je op de stormbaan, de spin en allerlei 

ander speelmateriaal.  

Alle overige activiteiten gaan door 

volgens het reguliere rooster. 

Belangrijke informatie voor een bezoek 

aan Sportcentrum De Koploper 

 

Vanwege de aanpak tegen de verspreiding van 

het coronavirus is het van belang om voor een 

bezoek aan De Koploper de informatie te lezen 

op www.sportbedrijf.nl/coronaregels.  

Daar staan de algemene (basis)regels. Voor al 

onze activiteiten geldt dat vooraf online 

reserveren noodzakelijk is.  

 

sportbedrijf.nl  SportinLelystad  SportbedrijfLelystad 

sportbedrijf-lelystad  sportbedrijflelystad 

Aquasporten (wijzigingen) 

http://www.sportbedrijf.nl/coronaregels


 
 

 

 

 

 

 
                       

 Activiteiten in de herfstvakantie  
 

In de herfstvakantie zorgen wij met verschillende workshops en activiteiten voor extra spetterplezier.  

Naast de workshops, organiseren wij op de momenten dat het kan nog extra spellen.  

 

 

 

 

Maandag 12 oktober  

Workshop Duiken  

14.00 – 14.45 uur 

14.45 – 15.30 uur 

 

 
 

 

Leer duiken in de 

herfstvakantie. Hoe ga 

je om met perslucht en 

hoe voelt het om met 

lood te zwemmen?  

 

 

10-100 jaar (Zwemdiploma A verplicht) 

Doelgroepenbad  

€ 8,50 p.p. 

Inschrijven vanaf maandag 5 oktober 

via: www.sportbedrijf.nl Vol=Vol  

Let op! Je reserveert hiermee meteen 

voor recreatief zwemmen vanaf 13.15 

uur.  

 

Donderdag 15 oktober  

Workshop 

wedstrijdzwemmen  

(in tijdsblok 12.45-15.15 uur)  

 

 
 

 

Je krijgt tips over de 

verschillende 

zwemslagen, zodat je 

nog sneller naar de 

overkant zwemt.  

 

 

 

Vanaf 8 jaar (Zwemdiploma B 

geadviseerd) 

Doelgroepenbad 

Regulier vakantietarief  

Geen inschrijving nodig – er wordt 

omgeroepen wanneer de activiteit start  

 

 

Red mijn vriendje  

 

Op zondag 18 oktober organiseert de Reddingsbrigade Lelystad de workshop Red mijn vriendje. 

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar met een zwemdiploma leren hoe je bijvoorbeeld een drenkeling 

redt. De workshop is van 12.00 tot 13.00 uur. Deelnemers betalen € 6,- en mogen na afloop 

gratis zwemmen.  

Inschrijven via: www.sportbedrijf/redmijnvriendje 

 
 

 

 

 

http://www.sportbedrijf.nl/
http://www.sportbedrijf/redmijnvriendje

