INFOFOLDER

VOORWOORD
Op 7 september 2013 schreven we in Zandhoven geschiedenis want na
jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de
nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel in gebruik
nemen.
Sportcomplex Het Veld is een echt pareltje waar veel buurgemeenten
terecht jaloers op zijn. Het complex geeft in de sporthal plaats aan alle
zaalsporten zoals badminton, zaalvoetbal, volleybal, tennis en basketbal.
In de danszaal kunnen alle dansvormen en boogschieten gegeven
worden. Doe daarbij nog een gevechtssportenzaal en 2 squashboxen en
het plaatje is compleet. Ook de buitensporters komen aan hun trekken
met de outdoor fitness, petanquebanen, tennis en padel. En voor een
gezellige sportbabbel kan je dan weer terecht in onze cafetaria.
Met deze infofolder willen we alle sportieve geïnteresseerden op de
hoogte brengen van de mogelijkheden van het sportcomplex. Ik hoop,
samen met het sportteam, dat deze infofolder onze inwoners wegwijs
maakt in het complex en hen aanzet tot nog meer sport … want over
sport moet je niet teveel praten maar moet je vooral doen!

Schepen van sport
Joris Geens

ALGEMENE INFORMATIE
Openingsuren sportcomplex
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09.00u – tot laatste reservatie
09.00u – tot laatste reservatie
09.00u – tot laatste reservatie
09.00u – tot laatste reservatie
09.00u – tot laatste reservatie
09.00u – tot laatste reservatie
09.00u – tot laatste reservatie

Afhankelijk van de reservaties kunnen de openingsuren afwijken van de
hierboven vermelde uren.
Tijdens de vakantieperiodes zijn er ook aangepaste openingsuren.
Hoe reserveren?
Reservaties kunnen ter plaatse gebeuren op de sportdienst of bij de
zaalwachters. Ook telefonisch of per mail kan u reserveren:
Mail: sport@zandhoven.be of hetveld@zandhoven.be
Telefoon: 03/410.16.65 of 03/410.16.66

Openingsuren cafetaria
Maandag
Vanaf 13.00u
Dinsdag
Vanaf 13.00u
Woensdag
Vanaf 11.30u
Donderdag
Vanaf 16.00u
Vrijdag
Vanaf 11.30u
Zaterdag
Vanaf 10.30u
Zondag
Vanaf 10.30u
Contact:
Peter Van Looy – 03/385.52.89 – cafetariahetveld@skynet.be

SPORTHAL
Afmeting:
48 x 32 meter
Ondergrond: Punt-elastische polyurethaan sportvloer
Belijning en materiaal voor:
 Zaalvoetbal (1 terrein)
 Tennis (3 terreinen)
 Badminton (9 terreinen)
 Basketbal (3 terreinen)
 Volleybal (3 terreinen)
Kleedkamers: 8 kleedkamers voor groepen met douches en toilet
en 4 kleedkamers voor scheidsrechters met douche,
toilet en datanetwerk
Extra:
 De zaal kan d.m.v. scheidingsgordijnen verdeeld worden in 3
gelijkwaardige units. Per unit is er dan 1 tennis-, 1 basketbal- en 1
volleybalterrein en 3 badmintonterreinen.
 Er is een uitschuifbare tribune aanwezig met 250 zitplaatsen. Tevens
zijn er verplaatsbare tribunes aanwezig.
Huurprijs:

Per unit
Ganse sporthal
(= 3 units)
Evenementen in
sporthal

Zandhovense
verenigingen +
onderwijs
gemeente
€ 3 per uur (*)

Verenigingen
Firma’s of
buiten gemeente + zelfstandigen
individuelen
€ 9 per uur

€ 30 per uur

€ 9 per uur (*)

€ 27 per uur

€ 90 per uur

€ 250 per dag (*)

€ 500 per dag

€ 750 per dag

(*) Bij de verhuringen aan Zandhovense verenigingen en onderwijs wordt
een prijssubsidie voorzien van de gemeente naar het AGB waardoor de
tarieven voor de Zandhovense verenigingen en onderwijs zeer laag
kunnen gehouden worden.

GEVECHTSSPORTENZAAL
Afmeting:
Ondergrond:
Kleedkamers:
Huurprijs:

28 x 14 meter
zwevende mattenvloer
2 kleedkamers voor groepen met douches en toilet
Zandhovense
verenigingen +
onderwijs
gemeente
€ 3 per uur (*)

Per uur
Evenementen in
€ 150 per dag
gevechtssportenzaal

Verenigingen
Firma’s of
buiten gemeente + zelfstandigen
individuelen
€ 9 per uur

€ 30 per uur

€ 300 per dag

€ 450 per dag

(*) Bij de verhuringen aan Zandhovense verenigingen en onderwijs wordt
een prijssubsidie voorzien van de gemeente naar het AGB waardoor de
tarieven voor de Zandhovense verenigingen en onderwijs zeer laag kan
gehouden worden.

DANSZAAL
Afmeting:
34 x 13 meter
Ondergrond:
zwevende parketvloer
Aanwezig materiaal: muziekinstallatie met headset
boogschietstand met 8 blazoenen
tafels en stoelen voor 170 personen
toneelverlichting
Huurprijs:

Per uur
Evenementen in
danszaal

Zandhovense
verenigingen +
onderwijs
gemeente
€ 3 per uur (*)

Verenigingen
Firma’s of
buiten gemeente + zelfstandigen
individuelen
€ 9 per uur

€ 30 per uur

€ 150 per dag

€ 300 per dag

€ 450 per dag

(*) Bij de verhuringen aan Zandhovense verenigingen en onderwijs wordt
een prijssubsidie voorzien van de gemeente naar het AGB waardoor de
tarieven voor de Zandhovense verenigingen en onderwijs zeer laag kan
gehouden worden.

SQUASHBOXEN
Aantal:
Ondergrond:
Huurprijs:
Huur squashbox
Huur squashracket
Aankoop squashbal

2
zwevende parketvloer
Daluur (1)
€4
€ 10 (voor firma’s)

Piekuur (2)
€8
€ 10 (voor firma’s)
€1
€3

(1) Daluur = op weekdagen voor 18.00u en weekend
(2) Piekuur = op weekdagen na 18.00u

GEBRUIK DOUCHES
Joggers of andere individuele sporters, die geen gebruik maken van de
sportaccommodaties van sportcomplex Het Veld, kunnen ook gebruik
maken van de sanitaire installaties van het sportcomplex.
Prijs verenigingen:
Gebruik kleedkamer door
sporters die geen gebruik
maken van de
binnensportaccommodatie

Zandhovense verenigingen
+ onderwijs gemeente
€ 5 per uur per kleedkamer

Verenigingen buiten
gemeente
€ 15 per uur per
kleedkamer

Prijs individuele sporters:
Gebruik douches door sporters die geen gebruik maken
van de sportaccommodatie

€ 1,5 per persoon

VERGADERZAAL
Aanwezig materiaal: 9 tafels voor 2 personen
18 stoelen
schrijfbord
datanetwerk
beamer
Huurprijs:

Per vergadering

Zandhovense
verenigingen +
onderwijs
gemeente
€ 10

Verenigingen
buiten gemeente +
individuelen

Firma’s of
zelfstandigen

€ 25

€ 50

LOOPPAD + FIT-O-METER
Het looppad en de fit-o-meter starten aan de voorzijde van sportcomplex
Het Veld. Het ganse parcours is bewegwijzerd.
Iedereen mag gratis gebruik maken van het looppad en de fit-o-meter.
Afstand looppad = 5 km

OUTDOOR PETANQUEBANEN
Naast de outdoor tennisterreinen liggen 24 petanquebanen en dit in 3
verschillende toplagen. Meestal worden de banen gebruikt voor
wedstrijden en trainingen van petanqueclub De Lindepet, maar ook
individuelen mogen van de banen gebruik maken op de vrije momenten.

OUTDOOR TENNIS
Aantal:
Ondergrond:
Prijs:

2
gravel

Per kalenderjaar/lidkaart
Niet-leden

€ 50 + 3 gratis speelbeurten om een niet-lid
uit te nodigen
€ 3 per persoon en per inwoner als inwoner
van Zandhoven
€ 4 per persoon en per uur als niet-inwoner
van Zandhoven

PADEL
Aantal:
Ondergrond:
Prijs:
Huur padelterrein

Huur padelracket
Huur padelbal
Verlies gehuurde bal
Aankoop 3 padelballen

2
kunstgras

€ 3 per uur als inwoner van Zandhoven
€ 4 per uur als niet-inwoner van Zandhoven
Min. € 12 per uur
Max. € 16 per uur
€ 1 per speelbeurt
€ 1 per padelbal
€3
€ 6,5

Zin om wat bij te leren in padel? Dat kan onder begeleiding van onze
vaste padeltrainer. Het niveau van de lessen wordt aangepast aan de
deelnemers.
LESPAKKET 3 UUR
Het lespakket kan opgenomen worden in blokken van 3 keer 1 uur of 2
keer 1,5 uur.
Wie?
Iedereen, jong en oud, beginners en gevorderen
Wanneer?
In overleg met de deelnemers en de lesgever wordt een
geschikt moment voor de lessen afgesproken. Vergeet na
dit overleg je terrein niet te reserveren!
Prijs?
€ 120 per lespakket (1 tot maximaal 4 spelers)
JEUGDPADEL
Ook de jeugd kan zich bijschaven tijdens de jeugdpadel op
woensdagnamiddag
Wie?
Vanaf 10 jaar
Wat?
Gedurende 10 à 15 weken op woensdagnamiddag van 13u tot
15u met telkens 1 uur padelles en 1 uur vrij spelen
Prijs?
Afhankelijk van het aantal weken les (± € 8,5 per week)

JEUGDSTAGES
Tijdens verschillende vakantieperiodes organiseren we padelstages,
eventueel gecombineerd met omnisport.
Wie?
Vanaf 10 jaar
Wat?
5 halve dagen padeltraining of 5 volledige dagen waarbij padel
gecombineerd wordt met andere sporten
Prijs?
Afhankelijk van het programma

OUTDOOR FITNESS
Achteraan het sportcomplex ligt een outdoor fitness bestaande uit 8
toestellen. Op de gemeentelijke website vind je enkele trainingsschema’s.
Iedereen kan gratis gebruik maken van de outdoor fitness.
De oefeningen:
 Moonwalker – rechte buikspieren en heupbuigers
 Twist – beweeglijkheid onderrug en schuine buikspieren
 Surf – romp- en schuine buikspieren
 Crosstrainer – beweeglijkheid van heupen en schouders
 Elevator – schoudergordel, biceps en bovenste rugspieren
 Pony – tussenschouderbladspieren en kniestrekkers
 Chest Press – armstrekkers, borst- en schouderspieren
 Rower – bovenste en onderste ledematen

SPEELTUIN
Onze jongste bezoekers kunnen zich uitleven op onze gezellige speeltuin.
De speeltuin is gelegen aan de achterzijde van het sportcomplex naast de
outdoor fitness en de petanquebanen.

SPORTAANBOD VAN DE SPORTDIENST IN
SPORTCOMPLEX HET VELD
Als sportdienst maken we natuurlijk ook volop gebruik van het
sportcomplex met een programma van sport overdag en enkele
groepslessen ‘s avonds. Alle mensen (jong en oud) die dus hun tijd
sportief willen invullen zijn welkom!
Omnisport
Deze 2 uurtjes worden gevuld met een mix aan sporten zoals badminton,
dynamic tennis, squash, tafeltennis, …
Wanneer? Maandag van 13.30u tot 15.30u en woensdag van 10u tot 12u
Prijs?
€ 2 per beurt of € 15 voor een 10-beurtenkaart (*)
Yogilates
Yogilates is een combinatieles van yoga, pilates, tai chi en eutonie. Breng
voor deze les zeker ook een matje mee!
Wanneer? Dinsdag van 11u tot 12u
Prijs?
€ 60 voor 12 lessen
Curve bowls
Curve bowls: vind je het te koud om buiten te petanquen? Kom dan mee
binnen sporten!
Wanneer? Woensdag van 10.00u tot 12.00u
Prijs?
€ 2 per beurt of € 15 voor een 10-beurtenkaart (*)
’t Fit-uurtje – bodyforming
Workout waarbij vooral gewerkt wordt aan de algemene conditie.
Aërobic, step en spierverstevigende oefeningen worden gecombineerd op
ieders niveau.
Wanneer?
 Woensdag van 20.00u tot 21.00u
 Vrijdag van 9.00u tot 10.00u
Prijs?
€ 60 voor 12 lessen

Padel
Elke vrijdag kan je vrij komen padellen. Je moet enkel zelf zorgen voor 4
personen per terrein.
Wanneer? Vrijdag van 9.30u tot 11.30u
Prijs?
€ 2 per beurt of € 15 voor een 10-beurtenkaart (*)
Op regelmatige tijdstippen is er ook een lesgever aanwezig om je wegwijs
te maken in het padelspel.
Tennis
Elke vrijdag kan je vrij komen tennissen. Je moet enkel een partner
meebrengen.
Wanneer? Vrijdag van 9.30u tot 11.30u
Prijs?
€ 2 per beurt of € 15 voor een 10-beurtenkaart (*)
(*) De 10-beurtenkaart telt zowel voor omnisport, badminton, tennis, padel als curve bowls.
Wil je graag meedoen kom dan gerust langs! Voor meer info kan je steeds terecht op de
sportdienst (bureel op de 2de verdieping van het sportcomplex) – 03/410.16.65 of via
sport@zandhoven.be.
Dit is een overzicht van onze wekelijkse activiteiten. Op regelmatige basis worden er ook
lessenreeksen of initiatiedagen georganiseerd o.a. padellessen, tennislessen,
seniorensportdag, … Meer info hierover vind je via www.zandhoven.be of in het
gemeenteblad.

Schoolsportdagen
Heb je geen inspiratie voor een spetterende schoolsportdag? Of heb je
onvoldoende plaats of materiaal in je eigen school? Wel dan helpen wij je
uit de nood!
We plannen je volledige sportdag, zorgen voor al het materiaal, enkele
lesgevers en een draaiboek.
Kostprijs: € 3 per leerling voor een halve dag en € 5 per leerling voor een
ganse dag (drankje inbegrepen tijdens de middagpauze).
Meer info en reservaties via: sport@zandhoven.be.

Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven
Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven
03/410.16.65 of 03/410.16.66
sport@zandhoven.be
hetveld@zandhoven.be
www.zandhoven.be

