
 
 

Openingstijden  

zomervakantie 2021 
Zwembad De Koploper  

 
 

Van maandag 12 juli tot en met zondag 22 augustus 2021 
 

 
Recreatiebad, Piratenbad  Instructiebad   Wedstrijdbad 

en Waterspeeltuin    

maandag 11.00 – 18.00 uur    11.00 – 18.00 uur  14.00 – 17.30 uur 

dinsdag 11.00 – 18.00 uur   11.00 – 18.00 uur  14.00 – 18.00 uur 

woensdag 11.00 – 18.00 uur   11.00 – 18.00 uur  14.00 – 17.30 uur 

donderdag 11.00 – 18.00 uur   11.00 – 18.00 uur  14.00 – 18.00 uur 

vrijdag  11.00 – 18.00 uur   11.00 – 18.00 uur  14.00 – 18.00 uur 

zaterdag 10.00 – 17.00 uur   10.00 – 17.00 uur  10.00 – 17.00 uur 

zondag  10.00 – 17.00 uur   10.00 – 17.00 uur  10.00 – 17.00 uur 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Waterspeeltuin   
Bij een temperatuur van 20 graden of hoger is de Waterspeeltuin op de aangegeven tijden open. Bij een lagere 
temperatuur openen wij alleen het spraypark en de glijbaan. Direct gelegen aan onze Waterspeeltuin hebben we een 
prachtig terras waar je heerlijk van de zon kunt genieten en van een hapje of drankje van restaurant De Inloper.   

 

 

 

Wedstrijdbad of instructiebad           

maandag t/m donderdag dinsdag en donderdag vrijdag   zaterdag en zondag   

07.00 – 08.00 uur  19.00 – 20.00 uur   07.00 – 08.00 uur 09.00 – 10.00 uur  

10.30 – 11.30 uur  20.00 – 21.00 uur   10.30 – 11.30 uur    

11.30 – 12.30 uur      11.30 – 12.30 uur 

12.30 – 13.30 uur 

 

Recreatiebad   Dameszwemmen 

Maandag t/m vrijdag   In de zomervakantie is er geen dameszwemmen. 

07.00 – 08.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreatief zwemmen  

Banenzwemmen 

Let op! Voor alle activiteiten geldt:  

• Voor al onze activiteiten, behalve het recreatief zwemmen, dien je vooraf online te reserveren.  

Een maximum aantal deelnemers per ruimte (activiteit) geldt nog steeds. Dit kan via het 

Sportbedrijf-account. Ga naar www.sportbedrijf.nl/reserveren.  

• Het blijft belangrijk om drukte te vermijden en ons allemaal aan de basisregels te houden, ook als 

je gevaccineerd bent. Dit betekent: handen wassen, afstand houden en bij klachten thuisblijven en 

testen. Voor meer informatie, kijk op onze website: www.sportbedrijf.nl/coronaregels. 

 

Speciale data 

• Op dinsdag 3 augustus is het doelgroepenbad gesloten in verband met 

onderhoudswerkzaamheden. Activiteiten in dit bad komen deze dag te vervallen.  

• Op donderdag 5 augustus is het instructiebad gesloten in verband met 

onderhoudswerkzaamheden. Activiteiten in dit bad komen deze dag te vervallen.  

• Van maandag 16 tot en met donderdag 19 augustus vindt de Zwem4daagse plaats.  

Het wedstrijdbad en instructiebad zijn op deze dagen alleen van 11.00 tot 14.00 uur geopend.  

• Op zondag 22 augustus is er geen banenzwemmen.  

http://www.sportbedrijf.nl/reserveren
http://www.sportbedrijf.nl/coronaregels


 
 

 

 

 

Doelgroepenbad      Doelgroepenbad  

dinsdag 20.15 – 21.00 uur    maandag 12.00 – 12.30 uur 

woensdag  10.30 – 11.15 uur    maandag  12.30 – 13.00 uur 

11.15 – 12.00 uur    donderdag 12.00 – 12.30 uur 

donderdag 11.15 – 12.00 uur     donderdag  12.30 – 13.00 uur  

vrijdag  10.30 – 11.15 uur 

  11.15 – 12.00 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 4 jaar        

maandag 10.00 – 10.30 uur      

woensdag 10.00 – 10.30 uur      

vrijdag  10.00 – 10.30 uur  

  

         

     

         

maandag      

Aqua High Energy 09.45 – 10.30 uur R-bad 

FloatFit®  19.30 – 20.15 uur I-bad 

Aquavaria  20.15 – 21.00 uur I-bad  

 

dinsdag 

Fifty-Fit  09.45 – 10.30 uur R-bad 

Aqua Balance  18.45 – 19.30 uur D-bad 

Aquajoggen  19.30 – 20.15 uur I-bad 

Aqua High Energy 20.15 – 21.00 uur I-bad 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Minder Valide zwemmen 

 

Senioren Fit 

Ouder & Kind zwemmen 

Aquasporten 

Fit & Vitaal  

Zwangerschapszwemmen 

Aquasporten  

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag   

09.45 – 10.30 uur 

Banenzwemmen 

maandag tot en met vrijdag 

10.30 – 12.30 uur 

Senioren Fit 

maandag en donderdag 

12.00 – 12.30  

 

  

sportbedrijf.nl  SportinLelystad  SportbedrijfLelystad 

sportbedrijf-lelystad  sportbedrijflelystad 

woensdag 

Aquajoggen  09.45 – 10.30 uur I-bad 

Aqua High Energy 18.45 – 19.30 uur I-bad 

Aqua Slank  19.30 – 20.15 uur I-bad 

FloatFit®  20.15 – 21.00 uur I-bad 

 

donderdag 

Fifty-Fit  09.45 – 10.30 uur  R-bad 

Hydrospinning 19.30 – 20.15 uur  R-bad 

Aquavaria  19.30 – 20.15 uur  I-bad 

 

Wijzigingen voorbehouden. Kijk op www.sportbedrijf.nl voor de actuele openingstijden. Laatst gewijzigd op 6 juli 2021 

Koop een 10-badenkaart recreatief zwemmen en ontvang  
voordeel bij restaurant De Inloper! 

Deze zomer krijg je bij aanschaf van een 10-badenkaart recreatief zwemmen een stempelkaart  

met leuke voordeeltjes in restaurant De Inloper. Je zwemt en eet dus voordelig!  

 

10-badenkaart jeugd t/m 12 jaar:   10-badenkaart vanaf 13 jaar: 
€ 44,10 (bespaar € 0,94 per bezoek)         € 52,65 (bespaar € 0,93 per bezoek) 

 

De 10-badenkaart recreatief zwemmen in combinatie met de stempelkaart is alleen verkrijgbaar  

in de zomervakantie van maandag 12 juli tot en met zondag 22 augustus.  

 

Kijk voor meer informatie op de website: www.sportbedrijf.nl/badenkaartactie 

 

http://www.sportbedrijf.nl/
http://www.sportbedrijf.nl/badenkaartactie

