
 

   

 

  

Sportoase Veldstraat Antwerpen: 166.500 bezoekers 
 

166.500 bezoekers – een stijging van 10% ten opzichte van 2017 – werden afgelopen jaar door onze 
enthousiaste medewerkers van Sportoase Veldstraat Antwerpen verwelkomd.  

 
Sportoase Veldstraat Antwerpen dat deel uitmaakt van Groep Sportoase, is het 
buitenbeentje van de groep. Geen gloednieuw gebouw, maar een prachtig Art Deco 
gebouw in het centrum van Antwerpen waar een parel van een zwembad en een 
uniek wellnessaanbod verscholen zit in een magnifiek en uniek kader. 
 
Met jaarlijks 166.500 bezoekers die hun weg vinden richting het sportcomplex, draagt 

Sportoase Veldstraat Antwerpen haar steentje bij in het totaalaantal bezoekers van de 

ganse Groep Sportoase, die met intussen 14 vestigingen op de kaart, reikhalzend 

uitkijkt naar de 25 miljoenste bezoeker. Waar deze zich zal aanmelden valt dus nog 

even af te wachten.  

 

Dergelijke resultaten tonen dat onze klanten steeds meer én bewuster kiezen voor de unieke combinatie 

waar Sportoase voor staat, een totaalaanbod aan sport en beleving onder éen dak: 

• Zwemmen, hetzij als individuele sporter of recreatieve bezoeker  

• Wellness, inbegrepen in de toegang voor het zwembad 

• Groepslessen, waarbij Sportoase haar aanbod voortdurend evalueert en aanpast in functie van de 

evolutie op de markt en wensen en noden van haar klanten 

• Sportoase Swimming School, waar onder persoonlijke en professionele begeleiding zwemtechnieken 

worden aangeleerd 

Door het aanbieden van een gevarieerd aanbod aan sport en recreatie aan diverse doelgroepen van de 
allerkleinsten tot onze senioren, wordt Sportoase meer dan alleen een sportcentrum, Sportoase is een 
community waar onze enthousiaste medewerkers en klanten 362 dagen per jaar, 7 op 7 met elkaar in 
verbinding staan.  
 
Sportoase zet haar troeven dit weekend, op 19 en 20 januari 2019 in de kijker tijdens de Experience Days. 
Maak kennis met het aanbod van Sportoase, neem deel aan een van de wellness demonstraties, geniet van 
een welverdiende massage, en ontdek de verschillende voordelen.  


