
 



Een woordje vooraf 
 
 
 
 
 
Beste sportievelingen, 
 
 
U hebt de editie 2018 van de sportgids in handen en het doel van 
deze sportgids bestaat erin een handige leidraad te zijn tijdens de 
zoektocht naar een geschikte sportclub en een overzicht te geven 
van het sportaanbod in onze gemeente. 
 
In de sportgids 2018 vind je: 

 een overzicht van de verschillende sportclubs en sporttakken  

 het gemeentelijk sportprogramma 2018 

 een lijst van contactpersonen inzake sport 
 
We hopen dat deze gids een stap vooruit betekent in het sportief 
landschap van onze gemeente en wensen u dan ook een sportief 
jaar toe! 
 
 
 
de burgemeester    de schepen voor sport 
Luc Van Hove    Joris Geens 
      joris.geens@zandhoven.be  
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Sportaanbod 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Overzicht sportverenigingen 
 
In het volgende overzicht vind je een weergave van alle Zandhovense sportver-
enigingen, alfabetisch gerangschikt volgens sporttak. De meeste van deze clubs 
stellen zich op de volgende pagina’s aan u voor. 

Atletiek Apso Zandhoven 03/484.45.74 

Badminton Groot Zandhovense Badmintonclub 0477/61.17.47 

Biljart “Lust naar Kunst” Pulle 03/484.36.42 

Biljart “Goed Af” Pulderbos 0479/02.25.22 

BMX-cross De Molensprinters  03/484.35.07 

Boogschieten St. Sebastiaansgilde Pulle 03/464.00.65 

Boogschieten De Roos Zandhoven 03/484.40.86 

Boogschieten Volharding Viersel 014/23.50.50 

Dans Academie voor muziek, woord en dans 03/484.31.75 

Dans Danza 03/383.69.15 

Dans KVLV Pulderbos 03/484.58.23 

Dans KVLV Viersel 03/485.75.19 

Duiken Duikschool Fire Divers 0477/84.41.90 

Duivensport “De Witpen” Pulderbos 03/484.44.57 

Duivensport “Koninklijke Eendracht” Pulle 014/50.01.57 

Duivensport “’t Duifke” Zandhoven 03/484.58.16 

Fietsen Pasar 0475/59.32.76 

Hapkido Hapkido Cha-Rywck Tai-Chi 03/481.60.64 

Hockey Hockeyclub Blackbirds 0476/70.12.29 

Joggen Joggingclub Zandhoven 03/484.45.74 

Judo Juzando 03/484.46.00 

Jujitsu Juzando 03/484.46.00 

Karate Goju-Ryu Viersel 0495/78.27.64 

Motorsport Motoclub “De Kempen” 0472/71.73.14 

Okra sport Okra Sport Pulderbos 03/484.32.14 

Okra sport Okra Sport Pulle 03/297.32.16 

Okra sport Okra Sport Zandhoven 0478/41.06.40 

Paardensport LRV “De Dennenruiters” 03/484.64.03 

Paardensport Whispers 0497/85.09.06 

Petanque De Lindepet 0478/55.43.83 

Roeien Royal Antwerp Rowing Club Via mail 

Snooker Snookerclub “De Patriot” 0472/38.46.31 

Tai-Chi Hapkido Cha-Rywck Tai-Chi 03/481.60.64 



Tennis KWB Pulderbos 03/484.51.94 

Turnen KVLV Zandhoven 03/484.52.54 

Turnen KVLV Pulderbos 03/484.58.23 

Vissen “’t Loze Visserke” Pulle 0486/20.63.25 

Vissen “Moed en Geduld” Zandhoven 0477/19.99.10 

Vissen “’t Panneke Vol” Pulle 0495/89.16.55 

Vissen “De Blauwe Reiger” Massenhoven 0483/70.79.93 

Vissen VZW Bell Sportvissers 014/54.80.17 

Voetbal K. Zandhoven SK 0477/96.65.86 

Voetbal KFC Pulle 0496/10.29.03 

Voetbal KFC Heidebloem 0472/41.38.82 

Voetbal K. Massenhoven V.C. 0477/93.44.11 

Volksdans St. Sebastiaansgilde Zandhoven 03/484.56.28 

Volleybal VC Bos 0472/82.94.05 

Volleybal VC Zandhoven 0478/21.01.99 

Volleybal Boemerang 03/484.60.82 

Wandelen Wandelclub KHSA St. Amelberga 03/484.36.63 

Wandelen  Pasar 0475/59.32.76 

Waterski Viersel Waterski Club vzw 014/50.19.54 

Watersport VVW Kempen 015/31.14.28 

Wielertoerisme  Rap Terug 0475/92.44.42 

Wielertoerisme De Kanaalspurters 0486/21.39.78 

Wielertoerisme Willen is Kunnen 03/484.31.84 

Wielertoerisme  Zachtjes Aan 03/485.69.65 

Wielertoerisme WTC De Lelie 0494/37.69.10 

Wielertoerisme WTC Gelle rijdt te rap 0474/78.22.97 

Yoga Yoga Viersel 03/485.80.82 

Zaalvoetbal All Stars 014/50.10.07 

Zaalvoetbal Jong Zandhoven ‘98 0476/33.82.61 

Zumba KVLV Viersel 03/485.75.19 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atletiek 
 
 

Apso Zandhoven atletiekclub  

 
Contactpersoon 
Hendrickx Albert 
Liersebaan 75 – 2240 Zandhoven  
tel: 03/484.45.74 – 0471/41.19.50 
e-mail: roger.crauwels@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 7 jaar 
Lidgeld:  € 40 (+ € 1,25 voor borst- of rugnummer) 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: jeugd op woensdag van 14.30 u tot 16.00 u 
 volwassenen op dinsdag en donderdag van 

19.30 u tot 21.00 u 
Trainingsplaats: aan atletiekpiste (Voetbalstraat te Zandhoven) 

tijdens de zomerperiode 
Sportcomplex Het Veld (Schildebaan 22B te 
Zandhoven) tijdens de winterperiode (vanaf 
1ste woensdag van november) 

Benodigdheden: sportkledij en tijdens de winterperiode sport-
schoenen voor binnen met witte of kleurloze 
zolen (die nog niet buiten gebruikt werden) 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgLzcz-PXAhWEZlAKHbpSDN0QjRwIBw&url=http://apso-zandhoven.be/&psig=AOvVaw0goCbmWdzWUiQRUEnWvJgZ&ust=1512039366253889


Badminton 
 
 

Groot Zandhovense Badmintonclub 

 
Contactpersoon 
Verwerft Hanne-Lore 
Lindelaan 35 – 2242 Pulderbos 
Tel: 0477/61.17.47 
e-mail: club.gzb@gmail.com 
website: http://users.telenet.be/gzb 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 12 jaar 
Lidgeld:  ouder dan 15 jaar bij aansluiting 
   € 40 (van 1 september tot 31 december) 

€ 60 (van 1 januari tot 31 december) 
   jonger dan 15 jaar bij aansluiting 
   € 35 (van 1 september tot 31 december) 

€ 50 (van 1 januari tot 31 december) 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: maandag van 20 u tot 22.30 u 

woensdag van 20.30 u tot 22.30 u (tweeweke-
lijks) 

   vrijdag van 20 u tot 22.30 u 
Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 

2240 Zandhoven (maandag en woensdag) 
Sporthal VTI – Langestraat 199 – 2240 Zandho-
ven (vrijdag) 
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Biljart 
 
 

Koninklijke Biljartclub “Lust naar kunst”  

 
Contactpersoon  
Verwerft Leo 
Keulsebaan 33 – 2243 Pulle 
tel: 03/484.36.42 
e-mail: leo.verwerft@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 12,50 voor een spelend lid 
   € 25 voor een steunend lid 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: vrijdagavond vanaf 19 u en zondagvoor-mid-

dag vanaf 10 u 
Trainingsplaats: zaal “De Lelie” – Dorpsstraat 80 – 2243 Pulle 
 

 
 
 

mailto:leo.verwerft@telenet.be
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Biljart 
 
 

Biljartclub “Goed af” 

 
Contactpersoon  
Bruinings Leo 
Goormansstraat 101 – 2242 Pulderbos 
tel: 0479/02.25.22 of 03/484.40.65 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 25 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: vrijdagavond vanaf 20 u  
Trainingsplaats: lokaal van café “Vogelzang” – Dorp 41 – 2242 

Pulderbos 

https://www.animaatjes.nl/cliparts/biljarten?page=7


BMX-cross 
 
 

De Molensprinters Pulderbos 

 
Contactpersoon 
Bollansée Marcel 
Dorp 25 – 2242 Pulderbos 
tel: 03/484.35.07 
e-mail: info@bmx-molensprinters.be 
website: www.bmx-molensprinters.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 5 jaar 
Lidgeld: € 120 voor licentiehouders 
 € 80 voor recreanten 
 
Trainingsinfo 

 
Trainingsplaats: BMX-parcours – Populierenhoeve (naast con-

tainerpark) 
Benodigdheden: BMX-fiets – helm – lange broek – trui met 

lange mouwen – handschoenen 
 BMX-fietsen zijn gratis ter beschikking voor de 

nieuwkomers 
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Boogschieten 
 
 

St. Sebastiaansgilde Pulle   

 
Contactpersoon 
Nitor Jacques 
Keulsebaan 55 – 2243 Pulle 
tel: 03/464.00.65 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 12 jaar 
Lidgeld:  € 6 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: op afspraak 
Benodigdheden: boog + pijlen 
 
 

 
 

 

 

https://www.gezinssportvlaanderen.be/vakanties/sportvakantie/schermen--boogschieten


Boogschieten 
 
 

De Roos Zandhoven vzw 

 
Contactpersoon 
Imbert Frans 
Donck 10 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.40.86 
e-mail: bertim_frans@hotmail.com 
website: http://users.skynet.be/fa081816 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 8 jaar 
Lidgeld:  € 50 
   Inbegrepen in het lidgeld zijn: aansluiting +  

licentie van de Handboogliga en verzekering 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: dinsdag van 19 u tot 20 u (initiatie voor geïnte-

resseerden + training jeugd tot 18 meter) 
 dinsdag van 20 u tot 22 u (18 en 25m schutters) 
Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 

2240 Zandhoven 
Benodigdheden: geen loshangende kledij 

bogen en pijlen zijn eventueel beschikbaar in 
de club voor beginnelingen 
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Boogschieten 
 
 

Koninklijke Handboog Maatschappij Volharding Viersel 

 
Contactpersoon 
Wouters Eddy 
Prelaat Stalpaertslaan 14 – 2260 Westerlo 
tel: 014/23.50.50 
e-mail: eddij.wouters@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 12 jaar 
Lidgeld:  € 50 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: woensdag van 18 u tot 22 u en vrijdag vanaf 20 

u 
Trainingsplaats: schutterslokaal – Groeneweg 3 – 2240 Viersel 
Benodigdheden: boog + pijlen 

voor beginnende leden wordt materiaal ter be-
schikking gesteld 
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Dans 
 
 

Academie voor muziek, woord en dans Zandhoven 

 
Contactpersoon  
Celens René 
Veldstraat 51 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.40.17 (privé) of 03/484.31.75 (school) of 
0473/94.38.04 
e-mail: dans@samwdlier.net 
website: www.samwdlier.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  4 jaar tot 18 jaar 
Lidgeld:  € 63 of € 41 met verminderd tarief 
   Kleuterdans: € 75 
 
Trainingsinfo 
Bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en DANS Lier, fi-
liaal Zandhoven kun je op allerlei manieren dansen en bewegen, of 
je nu jong bent of al wat ouder, je professioneel wil voorbereiden 
of gewoon voor je plezier komt. Kleuterdans, dansinitiatie, klassiek 
ballet, moderne dans, hedendaagse dans: we hebben het allemaal!  
De allerkleinsten (vanaf 4 jaar – 2e kleuterklas) kunnen hun eerste 
danspasjes zetten in de lessen kleuterdans. Vanaf 6 jaar ben je wel-
kom in leuke en creatieve lessen dansinitiatie. Vanaf 8 jaar krijg je 
een stevige technische basis in klassiek ballet en komt er ook een 
wekelijkse les moderne dans bij. In de middelbare graad (vanaf 12 
jaar) en later de hogere graad (vanaf 15 jaar) krijg je uitdagende 
lessen hedendaagse dans en klassiek ballet.  
Wat je leeftijd of ervaring ook is, er is een dansklas voor jou! 
 



 
Trainingen: 
Kleuterdans    4-5 jaar  dinsdag 17u30-18u30 
Dansinitiatie L1-2   6-7 jaar woensdag 16u00-17u00 
L3 hedendaagse dans 8 jaar  woensdag 17u00-18u00 
L3 klassiek ballet  8 jaar  vrijdag 17u15-18u15 
L4-6 hedendaagse dans 9-11 jaar woensdag 18u00-19u00 
L4-6 klassiek ballet  9-11 jaar donderdag 17u15-18u15 
MG-HG hedend. dans 12-18 jaar woensdag 19u00-20u00 
M1-3 klassieke dans 12-15 jaar donderdag 18u15-19u15 
H1-3 klassieke dans  16-18 jaar vrijdag 18u15-19u15 
 
Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 

2240 Zandhoven 
 
Benodigdheden: Dansuniform – voordelig te verkrijgen bij de 

dansleerkrachten 
 
 

Kom GRATIS kennismaken met de dansstijl en de leerkracht 
tijdens een proefles. Ons professioneel dansteam gaat graag 

met je aan de slag! 

 

Dans 



Dans 
 
 

Dansclub Danza 

 
Contactpersoon 
Van Genechten Joseph 
Van Steenbergenlaan 17 – 2520 Oelegem 
tel: 03/383.69.15 
e-mail: dansclubdanza@telenet.be  
website: www.dansclubdanza.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  kleuters van 3, 4 en 5 jaar 

jeugd van 6 tot 18 jaar 
   volwassenen vanaf 18 jaar 
Lidgeld:  € 60 voor 25 lessen (kleuters + jeugd) 
   € 70 voor 18 lessen (volwassenen) 
   € 60 voor 15 lessen (solodans) 
   € 30 steunend lid 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: donderdag van 19.30 u tot 23.00 u (ball-

room/latin) 
vrijdag van 19.30 u tot 23.00 u (solodans +  
ballroom/latin) 
zaterdag van 13.30 u tot 20.00 u (kleuters +  
jeugd) 

Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 
2240 Zandhoven 

Lessen: ballroom + latin (volwassenen – 18 lessen) 
 hiphop + freestyle (jeugd – 25 lessen) 
 kleuterdans (25 lessen) 
 solo- en lijndansen (15 lessen) 



 Dans 
 
 

KVLV Pulderbos 

 
Contactpersoon 
Van den Brande Gerarda 
Draaiboom 16 – 2242 Pulderbos 
tel: 03/484.58.23 
 
Ledeninfo 
Leden:  dames 
Lidgeld:  € 28 (KVLV-lidgeld) 
   € 27 voor 10 lessen (line dance) 
   € 3,5 per les (line dance) 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: donderdagavond van 19 u tot 20.30 u 
Trainingsplaats: gemeentezaaltje Pulderbos 
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 Dans 
 
 

KVLV Viersel 

 
Contactpersoon  
Gilberte Hens 
Vilderhaag 2 – 2240 Viersel 
tel: 03/485.75.19 
e-mail: gilberte_hens@hotmail.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  dames en heren 
Lidgeld:  € 4/les  
 
Trainingsinfo 
Trainingen: dinsdag van 19.30 u tot 22.00 u 
Trainingsplaats: Parochiezaal Viersel, Parochiestraat 42 
 

 
 
 
 
 

http://www.bertbeweegtje.nl/nieuws/dansen-zoals-jij-wilt/


Duiken 
 
 

Duikschool Fire Divers 

 
Contactpersoon 
Janssens Jo 
Herentalsebaan 137 – 2240 Viersel 
Tel: 0477/84.41.90 
e-mail: secretaris@firedivers.be 
website: http://duikschool.firedivers.be  
 
Ledeninfo 
Leden:  minimum leeftijd 16 jaar 
Lidgeld:  € 130 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: zwembadtrainingen op maandag van 20.15 u 

tot 21.45 u van oktober tot april (zwembad Pul-
derbos en Hemiksem) 

 Buitenduiken vanaf 19 u op verschillende lo-
caties 

Trainingsplaats: zwembad Pulderbos – Reebergenlaan 4 –  
   2242 Pulderbos 
   Zwembad Hemiksem – Atletiekstraat 1 –  
   2620 Hemiksem 
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Duivensport 
 
 

Duivenbond Pulderbos “De Witpen” 

 
Contactpersoon 
Oorts Jozef 
Driehoekstraat 149 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.44.57 
e-mail: jefoorts@hotmail.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  lidkaart KBDB 
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Duivensport 
 
 

Kon. Eendracht Pulle 

 
Contactpersoon 
Donckers Johan 
Hoevestraat 26 – 2280 Grobbendonk 
tel: 014/50.01.57 
e-mail: johan.donckers1@pandora.be 
 
Ledeninfo 
Leden: vanaf 16 jaar (indien jonger mits volmacht ou-

ders) 
Lidgeld:  € 25 (lidkaart KBDB) 
 
Trainingsinfo 
Trainingsplaats: parochiezaal Pulle –Dorpsstraat 42 
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Duivensport 
 
 

Duivenbond Zandhoven “’t Duifke” 

 
Contactpersoon 
Van Dyck Dirk 
Driehoekstraat 76 B – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.58.16 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 20 (voor lidkaart KBDB) 
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Fietsen 
 
 

Pasar Groot-Zandhoven 

 
Contactpersoon 
Henderickx Paula 
De Linden 59 – 2240 Zandhoven 
tel: 0475/59.32.76 
e-mail: paula.henderickx@skynet.be 
website: www.pasar.be/zandhoven 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 50 (via domiciliëring) 
   € 55 (via overschrijving) 
 
Trainingsinfo 
Alle activiteiten worden aan de leden gemeld via het tijdschrift 
“Pasar” en www.pasar.be/zandhoven. 
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Hapkido 
 
 

Hapkido Cha-Rywck Pulle  

 
Contactpersoon 
Aerts Hardwig 
Elsendonkstraat 118 – 2560 Nijlen 
tel: 03/481.60.64 
e-mail: herwinhapkido@hotmail.com 
website: www.charywck.be 
 
Ledeninfo 
Leden: kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen (vanaf 

13 jaar) 
Lidgeld:  kinderen € 15 per maand  
   volwassenen € 20 per maand 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  zaterdag van 10 u tot 11 u voor jeugd en van  
   11 u tot 12.30 u voor volwassenen 
Trainingsplaats: basisschool Pulle – Kloosterstraat 7 
Benodigdheden: sportieve kledij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-1duoz-PXAhVJJ1AKHZ9oAqoQjRwIBw&url=https://www.bestfightshop.nl/vechtsporten/hapkido/&psig=AOvVaw3UtGu4SgO5TOkkcAi_-oNA&ust=1512039243086503


Hockey 
 
 

Hockeyclub Blackbirds  

 
Contactpersoon 
Backaert Cathérine 
Zandbeekstraat 37 – 2240 Zandhoven 
tel: 0476/70.12.29 
e-mail: hcblackbirds@gmail.com 
website: www.hcblackbirds.be 
 
Ledeninfo 
Leden: kinderen (vanaf 5 jaar) en ouders (trim hockey) 
Lidgeld:  zie website 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  zie website 
Benodigdheden: hockey stick, beenbeschermers, bit 
 

 
 
 



Joggen 
 
 

Joggingclub Zandhoven 

 
Contactpersoon 
Hendrickx Albert  
Liersebaan 75 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.45.74 – 0471/41.19.50 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 40 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: dinsdag + donderdag van 19.30 u tot 20.30 u 
Vertrekplaats: atletiekpiste Zandhoven – Voetbalstraat 
Benodigdheden: sportkledij 
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Judo 
 
 

Judo- en jujitsuclub Juzando  

 
Contactpersoon 
Vleugels Ivo  
Hovenstraat 4 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.46.00 
e-mail: ivo.vleugels@fulladsl.be  
website: www.juzando.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 5 jaar (laatste kleuterklas) 
Lidgeld:  € 90 voor 1ste lid 
   € 75 voor elk volgend lid van hetzelfde gezin 
   € 60 voor kleuters 
   Verzekering + club t-shirt inbegrepen 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  maandag 18 u tot 19 u (jeugd gemengd) 
   2de en 3de dinsdag van de maand 19 u tot  
   20.30 u (competitietraining) 

woensdag van 19 u tot 20.30 u (volwassenen) 
vrijdag van 17 u tot 17.45 u (kleuterjudo) 
vrijdag van 18 u tot 19 u (jeugd beginners) 

   vrijdag van 19 u tot 20.15 u (jeugd gevorder- 
   den) 
   vrijdag van 20.15 u tot 21.45 u (volwassenen) 

zaterdag van 10 u tot 11 u (jeugd gemengd) 
Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 

2240 Zandhoven 
Benodigdheden: na definitieve aansluiting een judogi 
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Jujitsu 
  
 

Judo- en jujitsuclub Juzando  

 
Contactpersoon 
Vleugels Ivo 
Hovenstraat 4 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.46.00 
e-mail: ivo.vleugels@fulladsl.be 
website: www.juzando.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 8 jaar 
Lidgeld:  € 90 voor 1ste lid 
   € 75 voor elk volgend lid van hetzelfde gezin 
   verzekering + club t-shirt inbegrepen 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: maandag van 20 u tot 21.30 u (volwassenen) 
 2de en 4de dinsdag van de maand 19 u tot 20.30u 

(competitietraining) 
   donderdag van 19.15 u tot 20.15 u (jeugd) 
   donderdag 20.15 u tot 21.45 u (volwassenen) 
Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 

2240 Zandhoven 
Benodigdheden: na definitieve aansluiting een jitsugi 
 
 
 
 
 
 
 



Karate 
  
 

Karateclub Goju-Ryu Viersel 

 
Contactpersoon 
Huybrechts Ludo 
Veerstraat 49 – 2240 Viersel 
tel: 03/475.02.11 of 0495/78.27.64 
e-mail : luke.huybrechts@gmail.com 
Website: www.goju-ryu-viersel.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 7 jaar 
Lidgeld:  jeugd: € 18/trimester of € 70/jaar 
   volwassenen: € 30/trimester of € 110/jaar  
Trainingsinfo 
Trainingen:  volwassenen (+ 14 jaar) 

woensdag van 19.30 u tot 21.30 u  
zaterdag van 11.00 u tot 13.00 u 
jeugd (7 tot 14 jaar) 
zaterdag van 9.30 u tot 11.00 u 
bruin-zwart 
maandag van 20.00 u tot 21.30 u 

Trainingsplaats: turnzaal basisschool Viersel – Veerstraat 59 – 
2240 Viersel 

Benodigdheden: goed humeur en geduld 
 
 
 
 

 

 

 



Motorcross 
 
 

MC De Kempen 

 
Contactpersoon 
Van Loock Jozef 
Fonteinstraat 13 – 2243 Pulle 
tel: 0472/71.73.14 
e-mail: jos.van.loock4@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen vanaf 6 jaar 
Lidgeld:  geen 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  geen vaste uren 

29 + 30 juli 2017: wedstrijd te Pulderbos 
wedstrijden: zie www.vlmcross.be 

Trainingsplaats: officiële motorcrossparcours 
Benodigdheden: motor + kledij 
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Okra sport 
 
 

OKRA Sport Pulderbos 

 
Contactpersoon 
Janssens Luc 
Kleinheide 81 – 2242 Pulderbos 
Tel : 03/484.32.14 
e-mail: janssenslucas@skynet.be 
 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 55 jaar 
Lidgeld:  € 23 (lidgeld Okra) - € 15 (gezinslid) 

sportactiviteiten zijn gratis 
Okra-sportverzekering: € 8 

 
Trainingsinfo 
Trainingen:  dinsdag 13.30 u: petanque 
   1ste + 4de dinsdag van de maand korte (13 u)  
   en lange (10 u) fietstochten 

9 fietstochten op verplaatsing (april tot okto-
ber) 
2de + 3de woensdag van de maand wandelen  
(oktober tot april) 
donderdag 13 u: kaarten 
vrijdag 13 u: petanque 

Trainingsplaats: petanque: banen achter gemeentezaaltje van 
Pulderbos en petanqueclub De Lindepet 

 kaarten: in gemeentezaaltje van Pulderbos 
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Okra sport 
 
 

OKRA Sport Pulle 

 
Contactpersoon 
Van Olmen Lea 
Fatimalaan 20 – 2243 Pulle 
Tel : 03/297.32.16 
 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 55 jaar 
Lidgeld:  € 23 (lidgeld Okra) 

sportactiviteiten zijn gratis 
Okra-sportverzekering: € 8 

 
Trainingsinfo 
Trainingen: woensdag 13.30 u: fietsen (zomermaanden) en 

wandelen (wintermaanden) – vertrek aan de 
kerk 
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Okra sport 
 
 

OKRA Sport Zandhoven 

 
Contactpersoon 
Poels Maria 
Vierselbaan 73 – 2240 Zandhoven 
tel : 0478/41.06.40 
e-mail: miel.maria@telenet.be 
website: www.okra.be/trefpunt-zandhoven 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 55 jaar 
Lidgeld:  € 23 (lidgeld Okra) - € 15 (gezinslid) 

Okra-sportlidgeld: € 8 (terug betaald  
door ziekenfonds) 

 
Trainingsinfo 
Trainingen:  Fietsen in de zomermaanden 
   Wandelen in de wintermaanden 

Maandelijks regionale wandeling met pick-
nick (ongeveer 14km) 
Curve bowl tweewekelijks van oktober tot mei 
Petanque tweewekelijks het ganse jaar 
OKRA-sportdag in domein Hooidonk 
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Paardensport 
 
 

L.R.V. De Dennenruiters 

 
Contactpersoon 
Van Loock Diane 
Fazantenlaan 7 – 2242 Pulderbos 
tel: 03/484.64.03 
 

Ledeninfo 
Leden:            pony’s: vanaf 7 jaar 
                                   Paarden: vanaf 12 jaar 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  wekelijks 2 maal op woensdag en vrijdag 
Trainingsplaats: Kleinheide – 2242 Pulderbos 
Benodigdheden: paard en rijkledij 
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Paardensport 
 
 

Whispers 

 
Contactpersoon 
Van Hout Inge 
Haveraard 10 – 2240 Zandhoven 
tel: 0497/85.09.06 
e-mail: inge.vanhout@telenet.be 
 

Ledeninfo 
Leden: kinderen en volwassenen met of zonder beper-

king kunnen deelnemen aan (aangepaste) 
paardrijlessen en hippotherapie 

 
Trainingsinfo 
Trainingen:  worden op maat afgesproken 
Trainingsplaats: Haveraard 10 – 2240 Zandhoven 
Benodigdheden: in het begin zijn er geen speciale benodigdhe-

den 
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Paardensport 
 
 

Manèges 

 
Er zijn 4 manèges in Zandhoven. 

 Manège Beggard – Beggard 20 – 2240 Zandhoven 

tel: 03/484.58.07 

 Manège De Heide – Boskant 39 – 2242 Pulderbos 
tel: 03/484.33.99 

 Manège De Kraal – Schegel 48 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.55.16 

 Riding Club – Kanaalstraat 14 – 2240 Massenhoven 
tel: 03/485.60.20 
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Petanque 
 
 

Petanqueclub De Lindepet vzw 

 
Contactpersoon 
De Weerdt Freddy 
Herentalsebaan 5 – 2240 Massenhoven 
tel: 0478/55.43.83 
e-mail: lindafred@skynet.be 

 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 8 jaar 
Lidgeld: € 50 voor volwassenen  
 gratis voor –18-jarigen  
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  dinsdag om 19.30 u en zondag om 9.00 u  
   (voor leden) 

donderdag om 19.30 u (voor leden en niet- 
leden) 

Trainingsplaats: petanqueclub – Schildebaan – 2240 Zandhoven 
Benodigdheden: voor beginners stelt de club petanqueballen ter 

beschikking. Indien men blijft spelen moet 
men zelf ballen aankopen. 
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Roeien 
 
 

Royal Antwerp Rowing Club 

 
Contactpersoon 
Kleinmann Christophe 
Stokerijstraat 84 – 2110 Wijnegem 
e-mail: info@antwerp-rowing.be 

 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 10 jaar 
Lidgeld: € 120 voor –18-jarigen  
 € 195 vanaf 18 jaar 

€ 335 familielidgeld 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: woensdag 18.30u tot 21u (zomertijdperiode) 

zaterdag 9.30u tot 12u 
zondag 9.30u tot 12u 

Trainingsplaats: Nederviersel (net voorbij sluis van Viersel) 
Benodigdheden: Aangepaste kledij afhankelijk van het weer 

Geen te losse kledij! 
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Snooker 
 
 

Snookerclub “De Patriot” 

 
Contactpersoon 
Van Dyck Michel 
Grensstraat 15 – 2243 Pulle 
tel: 0472/38.46.31 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 25 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  donderdagavond vanaf 20 u 
Trainingsplaats: “De Patriot” – Langestraat 25 – 2240 Zandho-

ven 
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Tai-Chi 
 
 

Hapkido Cha-Rywck Pulle  

 
Contactpersoon 
Aerts Hardwig 
Elsendonkstraat 118 – 2560 Nijlen 
tel: 03/481.60.64 
e-mail: herwinhapkido@hotmail.com 
Website: www.charywck.be 
 
Ledeninfo 
Leden: kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen (vanaf 

13 jaar) 
Lidgeld:  kinderen € 15 per maand  
   volwassenen € 20 per maand 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  zaterdag van 10 u tot 11 u (jeugd) en van  

11 u tot 12.30 u (volwassenen) 
Trainingsplaats: basisschool Pulle – Kloosterstraat 7 
Benodigdheden: sportieve kledij 
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Tennis 
 
 

KWB Pulderbos 

 
Contactpersoon 
Helin Bart 
Salvatorstraat 3 – 2242 Pulderbos 
tel: 03/484.51.94 
e-mail: bart.helin@skynet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 25 (KWB-lidgeld) 
   € 1,75 voor 2 uur tennis 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: dinsdag- en donderdagavond van 19 u tot  

21 u 
Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B –  

2240 Zandhoven 
 Benodigdheden: tennisraket + ballen 
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Tennis 
 
 
In de deelgemeente Zandhoven kan er gespeeld worden op 2 gra-
velterreinen. 
 
Lidkaarten 
De lidkaarten voor deze terreinen zijn verkrijgbaar bij: 
Sportdienst Zandhoven 
Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 
tel: 03/410.16.65 
 
Ledeninfo 
Leden:  inwoners van Groot-Zandhoven 
Lidgeld: € 50 voor de gravelterreinen + 3 x gratis spelen 

met een niet-lid 
Niet-leden: € 12 per uur (indien er niemand lid is) 
 € 3 per uur en per persoon (indien er minstens 

1 lid meespeelt)  
 
Ligging terreinen 
Zandhoven: Veldstraat 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Turnen 
 
 

KVLV Zandhoven 

 
Contactpersoon 
Verwerft Annie 
Kersenlaan 16 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.52.54 
e-mail: annie.verwerft@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  dames 
Lidgeld:  € 28 (KVLV-lidgeld) 
   € 25 voor 10 turnlessen 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: maandag van 20 u tot 21 u (uitgezonderd 

schoolvakanties) 
Trainingsplaats: gemeentelijke sporthal – Schriekweg – 2240 

Zandhoven  
Benodigdheden: sportieve kledij 
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Turnen 
 
 

KVLV Pulderbos 

 
Contactpersoon 
Van den Brande Gerarda 
Draaiboom 16 – 2242 Pulderbos 
tel: 03/484.58.23 
 
Ledeninfo 
Leden:  dames 
Lidgeld:  € 28 (KVLV-lidgeld) 
   € 27 voor 10 lessen 
   € 3,50 per les 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: maandag van 20 u tot 21 u 
Trainingsplaats: school Pulderbos – Molenheide 12 
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Vissen 
 
 

vzw ’t Loze Visserke  

 
Contactpersoon 
Bervoets Diane 
Hendrik Consciencestraat 19 – 2280 Grobbendonk 
tel: 0486/20.63.25 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 12 jaar 
Lidgeld:  € 25  
 
Trainingsinfo 
Trainingsplaats: Cauwenberglei te Pulle 
Benodigdheden: visgerief 
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Vissen 
 
 

Moed en Geduld 

 
Contactpersoon 
Nauwelaers Ludo 
Ringlaan 33 – 2240 Zandhoven 
tel: 0477/19.99.10 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 12 jaar 
Lidgeld:  € 30  
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  alle dagen mogelijk (enkel voor leden) 
Trainingsplaats: visclub Zandhoven (Hooidonck te Zandho-

ven) 
Benodigdheden: visgerief 
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Vissen 
 
 

’t Panneke Vol Pulle  

 
Contactpersoon 
De Sobrie Marc 
Hildering 23 – 2290 Vorselaar  
tel: 0495/89.16.55 
e-mail: marc.de.sobrie@telenet.be 
website : http://users.telenet.be/marcdesobrie 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 12 jaar 
Lidgeld:  € 50 voor nieuwe leden 
   € 20 voor verlenging 
   € 20 voor juniors 
Trainingsinfo 
Trainingen:  alle dagen behalve op wedstrijddagen 
Trainingsplaats: achter Boudewijnlaan 2 te Pulle (Krabbels) 
Benodigdheden: visgerief 
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Vissen 
 
 

De Blauwe Reiger Massenhoven 

 
Contactpersoon 
Van Looy Jozef 
Kerkstraat 22 – 2240 Massenhoven 
tel: 0497/75.48.58 (Jozef) of 0483/70.79.93 (club) 
e-mail: j.vanlooy@skynet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 25 (+ 18 jaar) 
   € 12,50 (- 18 jaar) 
 
Trainingsinfo 
Benodigdheden: visgerief binnenwaters 
Vissen met weerhaak is verboden! 
Speciale wedstrijden voor leden op donderdag. 
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Vissen 
 
 

VZW Bell Sportvissers  

 
Contactpersoon 
Truyens Jos 
Goorbaan 5 – 2230 Herselt 
tel: 014/54.80.17 
e-mail: jos.truy@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 40 (vissende leden) 
   € 15 (steunende le-
den) 
   € 10 (inwonenden) 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  alle dagen behalve op wedstrijddagen 
Trainingsplaats: Watersportlaan te Viersel 
Benodigdheden: visgerief binnenwaters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOyaCE--XXAhXSa1AKHcDEA7UQjRwIBw&url=https://www.languagetrainers.com/blog/2012/04/19/odd-words-ambisinistrous/&psig=AOvVaw1xUO_dWl1FBmY6KQ2rxcFb&ust=1512119707807555


Voetbal 
 
 

K. Zandhoven S.K. 

 
 Contactpersoon 
Johan Steylaerts 
Bogaereweg 46 – 2240 Zandhoven 
tel: 0477/96.65.86 
e-mail: steylaerts.johan@telenet.be 
website: www.K-zandhoven-SK.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  jeugd (vanaf 5 jaar) + volwassenen 
Lidgeld:  € 170 (jeugd) 
   € 145 (2de lid) 
   € 120 (3de lid) 

€ 195 (seniors, dames, veteranen) 
 
Trainingsinfo  
Trainingen: info bij contactpersoon 
Trainingsplaats: voetbalterreinen Zandhoven – Voetbalstraat  
Benodigdheden: voetbalschoenen + sportkledij 
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Voetbal 
 
 

KFC Pulle 

 
 

Contactpersoon 
De Ridder Antoni 
Slangenbos 9 – 2243 Pulle 
tel: 0496/10.29.03 
e-mail: info@kfcpulle.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 5 jaar 
Lidgeld:  € 100 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  alle dagen 
Trainingsplaats: KFC Pulle – Torenstraat 77 – 2243 Pulle 
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Voetbal 
 
 

KFC Heidebloem Pulderbos vzw 

 
Contactpersoon 
Goetschalckx Jim 
Molenheide 9 – 2242 Pulderbos 
tel: 0472/41.38.82 
e-mail: kfcpulderbos@gmail.com 
website: www.kfcpulderbos.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 5 jaar 
Lidgeld:  € 95 (duiveltjes) 
   € 115 (jeugd) 
   € 135 (seniors) 
 
Trainingsinfo  
Trainingen:  U6: woensdag 14 u tot 15 u 

U7: woensdag + vrijdag 18 u tot 19 u 
U9: woensdag 17.30 u tot 18.30 u + vrijdag van 
18.30 u tot 19.30 u 
U11-U13: woensdag + vrijdag van 18 u tot 
19.30 u 
U15: dinsdag + donderdag van 18 u tot 19.30 u 
U17: dinsdag + donderdag van 19.30 u tot 21 u 
Seniors: dinsdag + donderdag van 19.30 u tot 
21 u 

Trainingsplaats: Mastenbaan 14 – 2242 Pulderbos 
 
 
 
 

http://www.kfcpulderbos.be/
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Voetbal 
 
 

K. Massenhoven V.C. 

 
Contactpersoon 
Van De Velde Guido 
Schildebaan 8 – 2240 Zandhoven 
tel: 0477/93.44.11 
e-mail: guidovandevelde@skynet.be 
website: www.kmassenhovenvc.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 5 jaar (jongens + meisjes) 
Lidgeld:  € 100 (jeugd) 
   € 130 (seniors + dames nat. en prov. +  
   reserven) 
    
Trainingsinfo  
Trainingen:  Jeugd: woensdag + vrijdag 
   Dames: maandag + woensdag 

Dames nationaal: maandag + woensdag + vrij-
dag 
Seniors + reserven: dinsdag + donderdag 

Trainingsplaats: voetbalterreinen Massenhoven – Kerkstraat  
   145 (seniors en dames)  
Benodigdheden: voetbaluitrusting + trainingspak + inzet 
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Volksdans 
 
 

Kon. St. Sebastiaansgilde Zandhoven vzw  

 
Contactpersoon 
Cambré Jozef 
De Linden 13 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.56.28 
e-mail: jozefcambre@hotmail.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 16 jaar 
Lidgeld:  € 15 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  maandag van 20 u tot 22 u 
Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 

2240 Zandhoven  
Benodigdheden: blauwe kiel, faas, wit hemd met opstaande 

kraag, zwart vlinderdasje, zwarte broek, kou-
sen en rode sluier (voor mannen bij definitieve 
aansluiting) 

 zwarte blouse, zwarte rok, witte kap, neus-
doek, witte jabot (voor vrouwen bij definitieve 
aansluiting) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Volleybal 
 
 

VC Bos  

 
Contactpersoon 
America Ans 
Bruggestraat 15 – 2240 Zandhoven 
tel: 0472/82.94.05 
e-mail: ans.america@gmail.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  dames + heren 
Lidgeld:  € 50 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  woensdag van 20 u tot 21.30 u 
Trainingsplaats: gemeentelijke turnzaal – Schriekweg – 2240 

Zandhoven 
 sporthal VTI – Langestraat 199 – 2240 Zandho-

ven 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volleybal 
 
 

VBC Zandhoven 

 
 Contactpersoon 
Van Rentergem Luc 
Korenbloemstraat 54 bus 2 – 2240 Massenhoven 
tel: 0478/21.01.99 
e-mail : lucvanrentergem@gmail.com 
website: www.vbczandhoven.be 
 
Ledeninfo 
Leden: vanaf laatste kleuterklas (volleybaltuin) –   

vanaf 2de leerjaar (competitie) – volwassenen  
Lidgeld: afhankelijk van niveau en aantal trainingen 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: volleybaltuin – 1 u per week 
 jeugdploegen – 2 à 3 x 2 u per week 
 dames 1 – 2 x 2 u per week 
 dames 2 + 3 – 2 x 2 u per week 
 dames 4 + veteranen – 2 u per week 
Trainingsplaats: gemeentelijke turnzaal – Schriekweg –  2240 

Zandhoven 
Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 
2240 Zandhoven 

Benodigdheden: volleybalschoenen met lichte zool 
                                    sportieve kledij 
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Wandelen 
 
 

Wandelclub KHSA St. Amelberga Zandhoven  

 
Contactpersoon 
Roofthooft Frans 
Hooidonck 34 – 2240 Zandhoven 
tel: 03/484.36.63 
e-mail: francis.roofthooft@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 15 voor de 1ste persoon 

€ 13 voor de 2de persoon 
€ 11 voor elk volgend lid van 1 familie 

 
Trainingsinfo 
Trainingen:  na afspraak 
Trainingsplaats: na afspraak 
Activiteiten:  jaarlijkse eigen organisaties 

Mosseltocht op 05/02/2017 
Amelbergatocht op 07/05/2017 

   Kastelentocht op 06/08/2017 
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Wandelen 
 
 

Pasar Groot-Zandhoven 

 
Contactpersoon 
Henderickx Paula 
De Linden 59 – 2240 Zandhoven 
tel: 0475/59.32.76 
e-mail: paula.henderickx@skynet.be 
website: www.pasar.be/zandhoven 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 50 (via domiciliëring) 
   € 55 (via overschrijving) 
 
Trainingsinfo 
Alle activiteiten worden aan de leden gemeld via het tijdschrift 
“Pasar” en www.pasar.be/zandhoven. 
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Waterski 
 
 

Viersel Waterski Club vzw 

 
Contactpersoon 
Leysen Jules 
Herentalsesteenweg 78 – 2270 Herenthout 
tel: 014/50.19.54 
e-mail: julius.leysen@skynet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 10 jaar 
Lidgeld:  € 75 voor skiër 
   € 150 voor booteigenaar 
   + eventuele licenties WSV 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  woensdagavond van 19 u tot 21 u 
   zondag = vrije training 
Trainingsplaats: kanaaldijk te Viersel 
 Benodigdheden: voor een test/proef  geen materiaal nodig 
   als lid  skipak, ski’s en helm 
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Wielertoerisme 
 
 

WTC Rap Terug Zandhoven vzw  

 
Contactpersoon 
Van Leeckwyck Jeroen 
Liersebaan 94 – 2240 Zandhoven  
tel: 0475/92.44.42 
e-mail: wtcrapterugz@gmail.com 
website: www.wtcrapterug.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 100 (bij aansluiting – geldig voor 2 jaar) 
   € 50 (lidgeld VWB + clublidgeld) 
Trainingsinfo 
Trainingen: Elke woensdag om 13.30 u vaste rit van ± 100  
   km (vanaf 1ste woensdag maart tot half okto- 
   ber) 
   elke zondagvoormiddag vertrek om 8 u of 9 u 
   2 semi- of klassiekers per maand op  

zaterdag.  
In de winter van half oktober tot eind februari 
veldtochten of zondagrit van 50 à 60 km ver-
trek om 9.30 u 
Woensdagavond trainingsrit om 19 u (van 
april tot eind september) 

Vertrekplaats: dorpsplein Zandhoven (Liersebaan) 
  
 
 
 
 



Wielertoerisme 
 
 

WTC De Kanaalspurters  

 
Contactpersoon 
Willems Filip 
Broechemsesteenweg 67 – 2520 Broechem 
tel: 0468/21.39.78 
e-mail: filip.willems4@telenet.be 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen 
Lidgeld:  € 50 (lid VWB + lidgeld) 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: elke zondagmorgen vanaf de eerste zondag 

van maart tot de laatste zondag van oktober 
Vertrekplaats: gemeenteplein te Massenhoven (Kerkstraat) 
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Wielertoerisme 
 
 

WTC Willen is Kunnen Pulle  

 
Contactpersoon 
Smits Daniël 
Pater Voordeckersstraat 19 – 2280 Grobbendonk 
tel: 03/484.31.84 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf 12 jaar 
Lidgeld: € 28 (vergunning wielertoe-

rist + verzekering) 
 € 38 (familievergunning + 

verzekering) 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  zaterdag, zondag en feestdagen 
Vertrekplaats: café Het Anker – Torenstraat 30 – 2243 Pulle  
Benodigdheden: koersfiets of mountainbike 
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Wielertoerisme 
 
 

Zachtjes Aan Viersel  

 
Contactpersoon 
Daneels Luc 
Bistweg 1 – 2520 Ranst 
tel: 03/485.69.65 (na 20 u) 
e-mail: lucdaneels@telenet.be 
website : http://wtczachtjesaan.be    
 
 
Ledeninfo 
Leden:  gevorderde fietsers 
Lidgeld: € 30 (VWB lidmaatschap + verzekering)  
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  elke zondag en feestdag georganiseerde rit  
   van 70 tot 150 km (gemiddelde snelheid 30  
   km/u) 
   op woensdag training om 19 u 
Vertrekplaats: vertrek aan parochiezaal Viersel 
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Wielertoerisme 
 
 

WTC De Lelie  

 
Contactpersoon 
Van den Berghe Hans 
Dorpsstraat 110 H bus 11 – 2520 Emblem 
tel: 0494/37.69.10 
e-mail: hans.vd.berghe@telenet.be 
website : https://wtcdelelie.wordpress.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedere geoefende wieler- 

toerist 
Lidgeld: € 15 + verzekering of  

€ 30 VWB lidmaatschap  
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  Zomertraining van 01/03 tot 30/09: 
   Dinsdag en donderdag – vertrek om 18.30u 

Zaterdagritten  
Zondagritten om 8.00u 
Mountainbikeritten volgens programma 
Wintertraining van 01/10 tot 28/02: 
Zondagritten om 9.00u 
Mountainbikeritten volgens programma 

Vertrekplaats: vertrek aan café De Lelie (Dorpsstraat 80 te  
   Pulle) 
Benodigdheden: fiets en helm 
   sportieve ingesteldheid 

 
 
 

https://www.wtcdelelie.com/


Wielertoerisme 
 
 

WTC Gelle rijdt te rap  

 
Contactpersoon 
Hens Daan 
Pulsesteenweg 33 – 2280 Grobbendonk 
tel: 0474/78.22.97 
e-mail: daanhens@hotmail.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedere geoefende wielertoerist 
Lidgeld: € 40 (incl. VWB lidgeld+ verzekering)  
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  zondag om 8.30u 
Vertrekplaats: vertrek aan café De Vogelzang of Rozenlaan 18 

te Pulderbos 
Benodigdheden: fiets en helm 

    
 

https://www.tekenaartje.nl/t-shirt-shop#!wielrenner+wielrennen-A19275130


Yoga 
 
 

Yoga Viersel 

 
Contactpersoon 
Truyen Jef – Van Dyck Annie 
Parochiestraat 15 – 2240 Viersel 
tel: 03/485.80.82 
e-mail: anniejef@hotmail.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  iedereen   
Lidgeld:  € 40 voor 10 lessen 
   € 5 per les 
 
Trainingsinfo 
Trainingen:  maandagavond van 20.30 u tot 21.30 u 
Trainingsplaats: parochiezaal Viersel - Beemdstraat 
Benodigdheden: loszittende kledij 
   matje 

deken of grote handdoek 
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Zaalvoetbal 
 
 

Jong Zandhoven ‘98 

 
Contactpersoon 
Verreet Sven 
Osseweg 12 – 2240 Zandhoven 
tel: 0476/33.82.61  
e-mail: sven.verreet@telenet.be 
website: www.jongzandhoven98.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  vanaf U9 – U10 + vanaf 15 jaar 
Lidgeld:  € 25 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: jeugd – zondag tweewekelijks van 10.30 u tot 

12 u 
vrijdagavond thuiswedstrijden om 21 u 

Trainingsplaats: Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B – 
2240 Zandhoven 
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 Zumba 
 
 

KVLV Viersel 

 
Contactpersoon  
Gilberte Hens 
Vilderhaag 2 – 2240 Viersel 
tel: 03/485.75.19 
e-mail: gilberte_hens@hotmail.com 
 
Ledeninfo 
Leden:  dames en heren 
Lidgeld:  € 5/les of € 40 voor 10 lessen (KVLV-leden) 
   € 6/les of € 50 voor 10 lessen (niet-leden) 
 
Trainingsinfo 
Trainingen: donderdag van 20.00 u tot 21.00 u 
Trainingsplaats: Parochiezaal Viersel, Parochiestraat 42 
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Sportdienst en  

sportraad 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sportraad 
 
 
De sportraad bestaat uit een: 

 dagelijks bestuur 

 raad van beheer 

 algemene vergadering 
 
In de algemene vergadering zetelen alle sportverenigingen, onder-
wijsinstellingen en deskundigen inzake sport. Uit deze algemene 
vergadering wordt de raad van beheer en het dagelijks bestuur ge-
kozen. 
 
Samenstelling dagelijks bestuur 
Voorzitter  Roofthooft Frans – tel: 03/484.36.63 
   Hooidonck 34 – 2240 Zandhoven 

 
Ondervoorzitter Van Tendeloo Yves – 03/464.12.21 
   Pauwenveld 7 – 2240 Zandhoven 
 
Secretaris  Van Den Broeck Herman – tel: 03/484.57.35 
   De Bergen 16 – 2240 Zandhoven 
 
Leden   Hendrickx Albert – tel: 03/484.45.74 

Liersebaan 75 – 2240 Zandhoven 
Somers Hugo – tel: 03/464.06.31 

   Bruggestraat 9 – 2240 Zandhoven 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



Sportdienst 
 
 
Sportfunctionaris 
Christel Goormans 
Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 
tel: 03/410.16.65 
e-mail: sport@zandhoven.be 
website: www.zandhoven.be 
 
Openingsuren 
maandag van 08.30 u tot 12.00 u 
  van 13.00 u tot 16.00 u 
  van 18.00 u tot 20.00 u 
dinsdag van 08.30 u tot 12.00 u 
  van 13.00 u tot 16.00 u 
woensdag  van 08.30 u tot 12.00 u 
  van 13.00 u tot 16.00 u 
donderdag van 08.30 u tot 12.00 u  
  van 13.00 u tot 16.00 u 
vrijdag  van 08.30 u tot 12.00 u 
 
Vermits de sportdienst ook organisatorische taken heeft met bui-
tenopdrachten, zijn de openingsuren richtinggevend. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van het gemeente-
lijk sportaanbod. Voor meer informatie of inschrijvingen i.v.m. 
deze activiteiten kan u steeds terecht op de sportdienst. 
 
 
 
 
 



Sportaanbod 
 
 

Activiteiten tijdens schoolvakanties 

 
Tijdens alle schoolvakanties (uitgezonderd de kerstvakantie) wor-
den er diverse sportkampen of sportdagen georganiseerd voor kin-
deren. Het gedetailleerde programma per vakantie wordt steeds 
gepubliceerd in het gemeenteblad. 
 
Vakantieperiodes voor sportkampen en sportdagen 

 12/02/18 tot 16/02/18  krokussportdagen 

 03/04/18 tot 06/04/18  paassportdagen 

 09/04/18 tot 13/04/18  paassportdagen 

 juli + augustus   grabbelpasactiviteiten 

 29/10/18 tot 31/10/18  grabbelpasactiviteiten 
 
 

Internaatssportkamp “De Hoge Rielen” 

 
Plaats 
De Hoge Rielen – gebouw 47  
Molenstraat 62 – 2460 Kasterlee 
 
Periode 
van 30/07/18 tot 07/08/18 
 
Voor wie? 
avontuurlijke en sportieve jongeren vanaf 10 jaar (vierde leerjaar) 
 
Prijs 
€ 250 voor 1ste kind - € 235 voor 2de kind - € 220 voor 3de kind 
(alles inbegrepen) 
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Sportaanbod 
 
 

Interscholencompetitie 

 
Elk schooljaar bekampen de verschillende basisscholen van Groot-
Zandhoven mekaar in een aantal interscholencompetities. 
 

 29/03/18  meerkamp 4de leerjaren  

 26/04/18   netbaltornooi 5de leerjaren 

 17/05/18  korfbaltornooi 6de leerjaren 

 26/09/18  scholenveldloop 1ste tot en met 6de leerjaar 
 

Tennislessen 

 
Vanaf 16/04/18 worden er wekelijks tennisles-
sen gegeven te Zandhoven op vaste tijdstippen. 
 
Deelname kan vanaf 10 jaar en kost € 120 voor 10 
lessen (lidkaart van € 50 inbegrepen). 
 

Padel 

 
In de loop van de maand mei zullen op het vroegere kunstgraster-
rein in Zandhoven 2 padelterreinen geopend worden. 
Padel is een combinatie van tennis en squash en kan door iedereen 
gespeeld worden! 

 
Kijk zeker regelmatig op onze 
website of lees het gemeenteblad 
om op de hoogte te blijven van 
nieuwe padelactiviteiten! 
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Sportaanbod 
 
 

Seniorensportdag – sporteldag  

 
Ook de 50-plussers komen sportief aan bod in onze gemeente door 
de organisatie van de jaarlijkse seniorensportdag. 
 
Datum en plaats 
woensdag 13 juni 2018 
sportcomplex Het Veld  
 
Programma 
09.30 u – 10.00 u onthaal 
10.00 u – 12.00 u sportprogramma deel 1 
12.00 u – 13.00 u middagpauze 
13.00 u – 16.00 u sportprogramma deel 2 
vanaf 16.00 u  afsluiting + gezellig samenzijn 
 
Prijs 
€ 5 voor onthaal met koffie, sportactiviteiten, verzekering, brood-
jesmaaltijd en herinneringsgeschenk. 
 
Sportaanbod 
badminton – volkssporten – tafelvoetbal – boogschieten –petanque 
– croquet – tafeltennis – new games – fittest voor senioren – ge-
zondheidsrally – krolf – Kubb –  …  
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Sportaanbod 
 
 

Sportieve seniorennamiddagen  

 
Omdat sport en gezellig samenzijn goed bij elkaar passen, organi-
seren we enkele sportieve seniorennamiddagen. Je kan dan ver-
schillende sporten uit proberen zoals badminton, netbal, kubb, 
curve bowls, volksspelen, curling, speedminton, … En als afslui-
ter voorzien we elke keer iets lekkers en kan er gezellig nagepraat 
worden. 
 

Data en plaats 
Donderdag 25/01/18 – 08/03/18 – 18/10/18 – 06/12/18 van 
13.30u tot 16.00u 
Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te Zandhoven 
 
Prijs 
€ 3 per namiddag (verzekering + smakelijke verrassing inbegre-
pen) 
Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan op de sportdienst. 
 

 
 
 



Sportaanbod 
 
 

Zwemlessen 

 
Elk trimester worden er zwemlessen georganiseerd in het zwem-
bad te Pulderbos (Reebergenlaan 4). 
 
Prijs 
€ 35 voor 10 lessen (kinderen) 
 
Programma 

Cursus Maandag Donderdag Vrijdag Zaterdag  

Watergewenning 18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 

17.30u-18.00u 17.30u-18.00u 08.30u-09.00u 
09.00u-09.30u 
09.30u-10.00u 
10.00u-10.30u 

Kleuterzwemmen 19.00u-19.30u 
 

18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 
 

18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 
 

10.30u-11.00u 
11.00u-11.30u 
11.30u-12.00u 
12.00u-12.30u 

Leren zwemmen 18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 
19.00u-19.30u 
19.30u-20.00u 

17.30u-18.00u 
18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 
19.00u-19.30u 

17.30u-18.00u 
18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 
19.00u-19.30u 
19.30u-20.00u 

09.00u-09.30u 
09.30u-10.00u 
10.00u-10.30u 
10.30u-11.00u 
11.00u-11.30u 
11.30u-12.00u 

Gevorderden  
brevet 25 tot 400m 

18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 

18.00u-18.30u 
18.30u-19.00u 
19.00u-19.30u 

17.30u-18.00u 
18.00u-18.30u 

 

Gevorderden brevet 
+400m 

19.00u-19.30u 
 

 18.30u-19.00u 
19.00u-19.30u 
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Sportaanbod 
 
 

Memorial Ivo Van Damme 

 
De Memorial Ivo Van Damme is één van de grootste atletiekmee-
tings van het jaar en natuurlijk willen wij dat niet missen. Daarom 
trekken we op vrijdag 31 augustus 2018 met alle geïnteresseerden 
naar het Koning Boudewijnstadion voor een avond puur sportge-
not. 
Meer info hierover verschijnt in het gemeenteblad. 
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Sportaanbod 
 
 

Activiteiten i.s.m. sportregio Midden-Provincie 

 
Samen met 11 andere gemeenten (Boechout, Borsbeek, Edegem, 
Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Wijnegem, Wommelgem en 
Zoersel) vormt de gemeente Zandhoven, sportregio Midden-Pro-
vincie. Deze sportregio organiseert jaarlijks een aantal bijscholings-
cursussen en sportpromotionele activiteiten. 
 
Meer informatie over de verschillende bijscholingen en activiteiten 
vindt u in het gemeenteblad. 
 
Een greep uit het aanbod: 

 12/04/18  regionale sportdag  

 06/06/18  mindervalidensportdag in Zandhoven 

 23/10/18  beweeg-mee-dag in Boechout 
 

 
 



Sportaanbod 
 
 

Joggerscursussen 

 
Elk jaar starten wij met een nieuwe jogcursus voor beginners en 
gevorderden. De cursussen worden begeleid door ervaren lopers 
van Apso atletiekclub. 
 
Beginners – van 0 naar 5 km 
 start op donderdag 15 maart 2018 om 19.30u 
 verzamelen aan de atletiekpiste (Voetbalstraat – aan de voet-

balterreinen) 
 alle geïnteresseerden zijn welkom en er is geen loopervaring 

vereist 
 deelname is gratis 
 
Gevorderden – van 5 naar 10 km 
 start op donderdag 6 september 2018 om 19.30u 
 verzamelen aan de atletiekpiste (Voetbalstraat – aan de voet-

balterreinen) 
 deelname is gratis 
 alle geïnteresseerden zijn welkom maar je moet uiteraard wel 

al 5 km kunnen lopen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sportaanbod 
 
 

Stap het af wandelingen 

 
 

Gedurende 7 weken kan je 
op donderdag vanaf 26 
april 2018 om 19.00u onder 
begeleiding komen wan-
delen. Onze begeleiders 
zorgen altijd voor een 
mooie wandeling langs-
heen de mooiste plekjes 

van onze streek. Doe mee en werk op die manier GRATIS aan je 
gezondheid! 
 
De wandelingen gaan door op 26/04, 03/05, 17/05, 24/05, 31/05 
en 07/06/2018. 
De begeleiding van de wandelingen gebeurt door sportraad Zand-
hoven. 
 
Iedereen kan meedoen want we bouwen de wandelingen geleide-
lijk aan in afstand en tempo op! 
 

Datum Vertrekplaats 

26/04/2018 Taverne Stroopop, Liefkenshoek 151 – Halle-Zoersel 

03/05/2018 Manège De Heide, Boskant 41 – Pulderbos  

17/05/2018 Domein Hooidonk, Langestraat 170 – Zandhoven  

24/05/2018 Boshoven Pulle 

31/05/2018 Parochiezaal Viersel, Parochiestraat – Viersel  

07/06/2018 Sportcomplex Het Veld, Schildebaan 22B – Zandhoven  

 
 



Sportaanbod 
 
 

Sport overdag 

 
 
Wil jij je vrije dagen graag sportief invullen? Kom 
dan zeker eens meedoen met onze verschillende 
activiteiten onder de noemer “sport overdag”! 
 
Omnisport: elke maandag van 13.30u tot 15.30u – 
deze 2 uurtjes worden gevuld met een mix van 
sporten zoals badminton, golf, tafeltennis, squash 
… Iedereen vindt hier dus wel iets dat hij of zij 
graag doet! 

Curve bowls + kubb: elke woensdag van 10.00u tot 11.30u – vind 
je het te koud om buiten te petanquen? Wel dan hebben wij een 
leuk alternatief met curve bowls en kubb. Echt iets voor de 50-plus-
sers! 
Badminton: elke woensdag van 10.00u tot 12.00u – vrij spelen maar 
ook de beginnelingen kunnen hier terecht en krijgen de belangrijk-
ste technieken onder de knie onder begeleiding van een monitor. 
Tennis: elke vrijdag van 10.00u tot 12.00u kan je vrij komen tennis-
sen. Het enige dat je moet meebrengen is een tennispartner. 
 
Al deze sportactiviteiten kosten € 2 per keer of € 15 voor een 10-
beurtenkaart en gaan door in sportcomplex Het Veld - Schildebaan 
22B – 2240 Zandhoven. 
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Sportaanbod 
 
 

Bodyforming 

 
 

Heb jij ook last van wat extra kilootjes of wil je gewoon op een 
leuke manier aan je conditie werken? Wel dan hebben wij het per-
fecte voorstel voor jou!  
 
In sportcomplex Het Veld kan je terecht voor een lessenreeks bo-
dyforming. Bodyforming is een workout waarbij vetverbranding 
centraal staat. Aërobic, step en spierverstevigende oefeningen 
worden gecombineerd op een ieders niveau.  

 

 Woensdag van 20 tot 21 uur 

 vrijdag van 9 tot 10 uur 
 
Al deze lessen kosten € 60,00 voor 12 
lessen. De beurtenkaart, die je kan 
aankopen op de sportdienst of bij de 
zaalwachters, is onbeperkt geldig en 
kan gebruikt worden voor alle les-
sen. 
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Sportaanbod 
 
 

Multimove 

 
 
Uit onderzoek blijkt dat de fysieke 
fitheid van kinderen tussen 3 en 8 
jaar de laatste jaren enorm daalt. 
Door kinderen een gevarieerd bewe-
gingsprogramma aan te bieden ver-
betert de fitheid duidelijk. En dat is 
nu net het doel van Multimove. 

Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, 
waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden 
ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in 
uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen 
opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische 
ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij cen-
traal. Multimove onderstreept het belang van een brede motori-
sche ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en 
levenslange sport- en bewegingsparticipatie. 

Ook in Zandhoven kan je multimoven! 

 Wie? Alle kleuters geboren in 2012, 2013, 2014 en 2015 

 Wanneer? Wekelijks op zaterdag van 9.30u tot 10.30u en van 
10.30u tot 11.30u. van 20/01/18 tot 25/04/18 

 € 50 voor 10 lessen  

 nieuwe sessies vanaf september 2018 
 

Inschrijven kan op de sportdienst via sport@zandhoven.be of 
03/410.16.65. 

 

mailto:sport@zandhoven.be


Sportaanbod 
 
 

Schoolsportdagen 

 
 

Ben je als school nog op zoek naar een leuke, afwisselende, kwali-
teitsvolle en betaalbare sportdag? Dan moet je zeker en vast eens 
met ons contact opnemen! 
 
De kinderen komen ’s morgens toe in het sportcomplex en wor-
den op gang geblazen met een gezamenlijke opwarming. Daarna 
worden de leerlingen in groepen verdeeld en kunnen ze elk half 
uur op een andere post gaan sporten. In totaal komen 8 verschil-
lende sporten aan bod. 
Op het programma kan staan: golf, dans, judo, boogschieten, bal-
spelen, bewegende gezelschapsspelen, kubb, levend ganzenbord, 
minitennis, squash, tafeltennis, matbal, spelfestijn, wackitball, … 
 
Wanneer? 
Op donderdag (na afspraak) gedurende het ganse schooljaar 
 
Prijs? 

 € 5 per leerling (drankje tijdens de middagpauze inbegrepen) 
voor een ganse dag 

 € 3 per leerling voor een halve dag 

 Vervoer: op aanvraag 
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Sportaanbod 
 
 

Buitenspeeldag 

 
Met de buitenspeeldag worden kinderen en jongeren gemoti-
veerd om buiten te spelen in plaats van televisie te kijken of ach-
ter de computer te kruipen. Nickelodeon, Ketnet en VTM Kzoom 
zetten daarom die dag het scherm op zwart en zenden dus geen 
programma’s uit tussen 13u en 17u. Ook Zandhoven zal dit jaar 
op woensdag 18 april opnieuw deelnemen aan de Buitenspeel-
dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenspeeldag 

 
Op woensdag 19 december 2018 kunnen alle kinderen tussen 3 en 
12 jaar voor de tweede keer gratis komen ravotten en spelen op 
onze binnenspeeldag. 
Je bent welkom in sportcomplex Het Veld van 13u tot 15.30u. Als 
deelnemer moet je enkel zorgen voor propere sportschoenen met 
kleurvaste zolen en wij zorgen voor de rest. 
Begeleidende ouders zijn ook altijd welkom om hun spelende kin-
deren mee in het oog te houden. 
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Sportaanbod 
 
 

Stappenclash 

Van 1 tot 31 mei neemt onze gemeente deel aan de stappenclash. 
Bedoeling is dat we met al onze inwoners, en onder stimulans van 
Sven Ornelis, virtueel de wereld rond stappen. 

10.000 stappen is een project dat volwassenen wil aanzetten om 
een actieve leefstijl op te bouwen. Voor heel wat volwassenen is 
het immers niet vanzelfsprekend om regelmatig aan sport te 
doen. Nochtans hoef je helemaal niet te sporten om voldoende te 
bewegen. 

Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag zetten hetzelfde 
positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur 
extra bewegen. Het zetten van stappen kan overal: op het werk, 
tijdens verplaatsingen, in de vrije tijd of thuis. 10.000 stappen is er 
dus voor iedereen, ook voor wie minder van sport houdt of wie te 
weinig tijd heeft. Voor 65-plussers is 8.000 stappen per dag aanbe-
volen. 

Meer info over hoe je kan 
deelnemen en je stappen 
registreren volgt later in 
het gemeenteblad. 
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Ontlening materiaal 
 
 

Volkssportkoffer + reuze spelen 

 
Geeft u een feestje voor vrienden of organiseert uw club een leden-
bijeenkomst … en bent u nog op zoek naar een gezellige                    
randactiviteit? Aarzel dan niet en huur de volkssportkoffer of de 
reuze spelen. 
 
Voor ontlening betaalt u € 2,50 per spel. 
 
De volkssportkoffer bestaat uit volgende spelen: 
trou madam – schuiftafel – tonspel – toptafel – sjoelbal – krulbol – 
hoefijzerwerpen – stopschieten – hamertjesspel – mannetjesspel – 
tafelvoetbalspel – eggeschieten – klimbak – rekkertrekkerspel – 
schijfschieten – pietjesbak – shove ha’ penny – kegelspel – knikker-
huisje – ringwerpen – blikwerpen – ballo smitto 
In het pakket van de reuze spelen zit: 
reuze “ganzenbordspel” – reuze “mens erger je niet” – reuze jenga 
– mikado – werpspel darts – reuze 4 op een rij – schaken – domino 
– dammen  
 
Het volledige reglement + aanvraagformulier vindt u op 
www.zandhoven.be 
 
Voor ontlening en afhaling van de ma-
terialen kan u terecht op de sportdienst 
– tel: 03/410.16.65. 
 
 
 

http://www.zandhoven.be/


Ontlening materiaal 
 
 

Wesco-materiaal 

 
Het wesco-materiaal bestaat uit een pakket van zachte speel-sport-
kussens voor kinderen tot en met 8 jaar. 
Huurprijs: € 25 per ontlening voor het ganse pakket 
 
 

Fitballen 

 
Een fitbal is een grote opblaasbare bal waarop allerlei spierverste-
vigende oefeningen kunnen uitgevoerd worden. 
Huurprijs: € 25 per ontlening voor het ganse pakket 
 
 

Kleuterfietsjes 

 
We beschikken over een pakket kleuterfietsen, die gebruikt kunnen 
worden door kinderen tot 6 à 8 jaar. 
Huurprijs: € 25 per ontlening voor het ganse pakket 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 
Sportinfrastructuur 

 
 
 
 
 
 
 



Zwembad 
 
 
Adres 
Zwembad Pulderbos 
Reebergenlaan 4 – 2242 Pulderbos 
(richting kinderrevalidatiecentrum) 
tel: 03/464.03.91 
 
Openingsuren tijdens schooldagen 

 maandag – geen vrij zwemmen 

 dinsdag van 18 u tot 22 u 

 woensdag van 15 u tot 17 u 

 donderdag – geen vrij zwemmen 

 vrijdag van  15 u tot 16 u (senioren) en van 20 u tot 22 u 
 
Openingsuren tijdens schoolvakanties 

 maandag van 14 u tot 17 u en van 18 u tot 22 u 

 dinsdag van 14 u tot 17 u en van 18 u tot 22 u 

 woensdag van 15 u tot 17 u 

 donderdag van 14 u tot 17 u en van 18 u tot 19.30 u 

 vrijdag van 15 u tot 16 u (senioren) en van 18 u tot 22 u 
 
Inkomprijzen 

 kinderen tot 3 jaar: gratis 

 kinderen van 3 tot 12 jaar: € 1,20 

 volwassenen: € 2 

 12-beurtenkaart kinderen: € 12 

 12-beurtenkaart volwassenen: € 20 
 
 
 
 



Sporthallen 
 

 
Voor reservatie van nog beschikbare uren kan u terecht bij de 
sportdienst – tel: 03/410.16.65 – e-mail: sport@zandhoven.be. 
 

Gemeentelijke turnzaal 

 
Schriekweg – 2240 Zandhoven 
Sporthal met verende parketvloer waar basketbal, volleybal en tur-
nen kan beoefend worden. 
 
 

Sporthallen VTI 

 
Langestraat 199 – 2240 Zandhoven 
Sporthal met mogelijkheden tot badminton, volleybal, tennis en 
basketbal. 
 
 

Sportcomplex “Het Veld” 

 
Schildebaan 22B – 2240 Zandho-
ven 
Het sportcomplex bestaat uit 
een danszaal, judozaal, sporthal 
en 2 squashboxen. Je kan er dus 
terecht voor dans, boogschieten, 
gevechtssporten, squash en alle 
zaalsporten. 
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Openluchtinfrastructuur 
 

 

Tennisterreinen 

 
Ligging: 
Veldstraat achter sportcomplex Het Veld – langsheen Veldstraat te 
Zandhoven 
Een lidkaart kost € 50. 
De lidkaarten voor deze terreinen zijn verkrijgbaar bij: 
Sportdienst Zandhoven 
Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 
tel: 03/410.16.65 
 

BMX-terrein 

 
BMX-piste van 65 m op 35 m gelegen langsheen de Populieren-
hoeve (naast containerpark). 
 

Atletiekpiste 

 
De atletiekpiste van 300 m is gelegen de Voetbalstraat (aan c-terrein 
voetbal). 
 

Outdoor fitness 

 
De outdoor fitness aan sportcomplex Het Veld staat gratis ter be-
schikking en bestaat uit 8 toestellen. Zeker een aanrader voor wie 
aan de algemene conditie wil werken en dit in de frisse buitenlucht. 
 
 

Openluchtinfrastructuur 



 
 

Fit-o-meter 

 
De fit-o-meter wordt in 2018 verplaatst van Viersel naar het speel-
bos in Zandhoven. Het parcours bedraagt in totaal 8 stations met 
verschillende opdrachten. 
 
Het parcours van de fit-o-meter is vrij te gebruiken en de omschrij-
ving van de opdrachten worden weergegeven aan de hand van 
borden aan de verschillende stations. 
 

Looppad 

In 2017 werden 5 nieuwe looppaden geopend. In elke deelge-
meente kan je dus terecht voor een parcours van 5 km. 

De startplaatsen: 

 Zandhoven – sportcomplex Het Veld (Schildebaan) 

 Massenhoven – kerkplein (Kerkstraat)  

 Pulderbos – gemeenteplein (Dorp) 

 Pulle – kerk (kant Dorpsstraat) 

 Viersel – kerk (Parochi estraat) 



Openluchtinfrastructuur 
 
 

Padel 

 
In de loop van 2018 zal het huidige kunstgrastennisterrein omge-
vormd worden tot 2 padelbanen. 
Padel is een racketsport met ingrediënten uit tennis en squash. Het 
wordt meestal als dubbelspel gespeeld op een rechthoekig terrein 
omringd door U-vormige glazen wanden. De bal blijft in het spel 
na contact met de wanden. Dit zorgt voor langere rally’s en levert 
meer spelplezier op. Strategie is bij padel belangrijker dan kracht! 
Padel is toegankelijk voor alle leeftijden en is erg aantrekkelijk door 
zijn sociaal karakter. Een ideale sport om te spelen met vrienden, 
familie of collega’s. Padel is plezierig en uitdagend voor sportievel-
ingen van eender welk niveau! 
 
Meer info over tarieven en reservaties volgen later via website en 
gemeenteblad. 
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Wijzigingen of aanvullingen 
 

 
 
 Is uw sportvereniging niet opgenomen in deze editie van de 

sportgids? En wilt u toch dat ook uw gegevens verschijnen in 
deze brochure? 

 
 Zijn de gegevens van uw vereniging ondertussen gewijzigd en 

moeten er aanpassingen gebeuren? 
 
 

Neem dan snel contact op met de sportdienst – Christel Goormans 
Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 

tel: 03/410.16.65 
e-mail: sport@zandhoven.be 
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