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Beste sportieveling

Als burgemeester en schepen van Sport hopen we dat deze gids u, als jonge sporter of 
als ouder ervan, wegwijs kan maken in het Beverse sportlandschap. De gids geeft u een 
overzicht van het sportaanbod in onze prachtige gemeente. Heeft de sportkriebel u nog 
niet te pakken, dan hoop ik dat deze gids u kan overtuigen om regelmatig eens aan de 
kriebel toe te geven!

Het gemeentebestuur draagt sport hoog in het vaandel en daarom streven we er naar 
zoveel mogelijk mensen op een kwaliteitsvolle manier aan het sporten te krijgen. Sporten 
is een gezonde uitlaatklep en goed voor uw algemene conditie. Het vergroot het sociaal 
contact en bovendien kan iedereen sporten op zijn of haar niveau. Beveren wil daarom ook 
zijn jongste bewoners aan het sporten en bewegen krijgen. Om u te helpen bij het vinden 
van de juiste sport en de juiste sportclub, brengt de gemeente deze jeugdsportgids uit. 

Maar naast de vele sportclubs die Beveren, als sportgemeente bij uitstek, telt, speelt ook 
de Sportdienst een belangrijke rol in het sportgebeuren van onze gemeente. Enerzijds 
beheren zij de gemeentelijke sportinfrastructuur (sporthallen, zwembad, voetbalvelden …)  
en anderzijds stimuleren zij de sportbeleving via sportkampen, het organiseren van 
sportactiviteiten en de ondersteuning aan de sportclubs. Ook het aanbod van de 
Sportdienst kunt u hier terugvinden.

Uw sport gevonden? Aarzel dan niet en neem snel contact op met een van de clubs, ga 
eens een kijkje nemen of neem eens contact op met de Sportdienst. Zo merkt u meteen of 
dit voor u de geschikte club of de geschikte sport is. Om het zoeken makkelijker te maken, 
vindt u in deze gids een volledige oplijsting van de verschillende sporten, per sporttak.

Tot slot maken wij graag gebruik van dit voorwoord om de talrijke vrijwilligers, trainers 
en bestuursleden van sportclubs hartelijk te bedanken voor hun tomeloze inzet om sport 
in Beveren draaiende te houden. Want zonder hen zou dit gigantische sportaanbod niet 
mogelijk zijn!

Marc Van de Vijver Katrien Claus 
Burgemeester  Schepen van Sport

Sport voor personen met een beperking. 
Activiteiten en clubs met dit symbool 
hebben een G-sportaanbod of proberen 
G-sporters te integreren in hun werking. 
Neem contact op met de sportdienst of 
de club voor de exacte mogelijkheden.

Met de UiTpas kan je korting krijgen op 
gemeentelijke sportactiviteiten en bij 
verschillende sportclubs. Meer info vind 
je op pag. 17. 
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ACTIVITEITEN

De Sportdienst organiseert heel wat sportactiviteiten 
doorheen het jaar: van lessenreeksen Brede School 
tot evenementen als de buitenspeeldag en van het 
ruime vakantieaanbod aan sportkampen tot allerlei 
schoolsportactiviteiten.

Ontdek hier de leukste sportactiviteiten voor kinderen, 
jongeren en gezinnen gedurende het schooljaar 2021-
2022. Via de evenementenkalender kan je deze dagen 
alvast aankruisen in je agenda. Tot dan! 
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20 september 2021 t.e.m. 27 mei 2022

30 EUR voor 15 weken 
45 EUR voor 30 weken 

INFO & INSCHRIJVEN
E waasland@sportnaschool.be 
www.sportnaschool.be 

2de kleuterklas t.e.m. 6de leerjaar 
In verschillende scholen organiseert gemeente 
Beveren leuke activiteiten tijdens de 
middagpauze of aansluitend op de schooltijd. 
In samenwerking met lokale verenigingen en 
externe partners wordt een aanbod op maat 
van de school gemaakt. Tijdens het schooljaar 
2021-2022 kunnen kinderen deelnemen aan 
onderstaande sportactiviteiten: 

Bodymap: Bewegen met Toploft? Dat is bewegen 
volgens het ontwikkelingslab van Bodymap. Elke week 
werken we aan een ander “flesje”, een echte boost voor 
de ontwikkeling. We kunnen alleen maar leren door te 
bewegen.

Dans: Danslessen waarbij stilzitten geen optie is. Leer de 
leukste moves en coolste choreo’s.

LESSENREEKSEN

OVERZICHT LESSENREEKSEN

G

G

Hockey: Op een leuke manier kennismaken met hockey. 

Kinderyoga: Yoga- en ademhalingsoefeningen 
gecombineerd met spel, beweging, massage, ritme 
en zingen. Het brengt innerlijke rust, vergroot het 
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, verbetert de 
lichaamshouding en geeft  kinderen kracht en balans. 

Tennis: Spelenderwijs leren tennissen en balvaardiger 
worden. 

SNS WAASLAND
1ste t.e.m. 6de middelbaar
Met een SNS-pas of Sport Na School pas kan je 
deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Je kan 
ermee sporten waar, wanneer en hoeveel je wil. Onder 
meer fitness, zwemmen, tennis, freerunning, boulderen, 
squash, mountainbike, sh’bam en spinning behoren tot 
het aanbod.  
Dit project is een samenwerkingsverband tussen 
Sport Vlaanderen en MOEV met steun van de Vlaamse 
overheid. Verschillende scholen en sportdiensten in het 
Waasland verlenen hun medewerking. 

Kindermassage:  Leer hoe je jezelf en een schoolge-
nootje op een speelse manier een massage kan geven, 
boven de kleding heen. Met massageverhalen en 
kaarten wordt masseren makkelijk en leuk. Wist je dat 
masseren niet enkel rust brengt maar dat daarna ook 
het leren en concentreren beter gaat?

Sociale Vaardigheden:  Op een fysieke manier gaan 
we de weerbaarheid verhogen, eigen grenzen leren 
bewaken, grenzen van anderen leren aanvoelen, pest-
gedrag verminderen en rust vinden. Ik ben sterk + Wij 
zijn sterk = RESPECT

INFO
Via de deelnemende scholen

INSCHRIJVEN
beveren.kwandoo.com
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BREDE SCHOOL  

SNS WAASLAND 

ZOEM ZWEMT    

ZOEM ZWEMT
Leuke afsluiter van het trimester in Lago De Meerminnen 
in december, april en juni. Waterpret voor kinderen met 
een beperking samen met hun familieleden. Genietend 
van alle comfort in het water in een beschermende 
omgeving staat centraal.
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EVENEMENTEN
EVENEMENTENKALENDER
Alle evenementen en data  zijn onder voorbehoud. Evenementen kunnen geannuleerd worden of op een alterna-
tieve manier plaatsvinden.
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september 2021 Maand van de Sportclub    

15 september 2021 Loopweek  voor scholen 

19 september 2021 Dwars door Beveren    

6 oktober 2021 Krachtbaltornooi 

16 en 17 oktober 2021 Levensloop    

17  oktober 2021 Dag van de Trage Weg    

Oktober 2021 t.e.m. juni 2022 Sportklassen 

2  t.e.m. 5 november  2021 Vakantietoppers   

21 november 2021 Beveren Wandelt    

13 t.e.m. 17 december 2021 Robbedoesdagen 

27 december 2021 t.e.m. 7 januari 2022 Vakantietoppers   

28 februari  t.e.m. 4 maart  2022 Vakantietoppers   

4 t.e.m. 15 april 2022 Vakantietoppers   

20 april 2022 Buitenspeeldag   

27 april 2022 Atletiekmeeting 

28 april 2022 Ontdek De Ster   

15 juni 2022 Zwemfeest 

1 juli t.e.m. 31  augustus 2022 Vakantietoppers   

28  augustus 2022 Olympische Straat    
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DWARS DOOR BEVEREN
Na de eerdere gesmaakte edities van het loop- en 
wandelevent ‘Dwars door Beveren’ (in 2017 in Beveren 
en 2018 in Melsele) kunt u de sportschoenen terug 
aanbinden. Want op zondag 19 september loodst ‘Dwars 
Door Beveren’ u langs straten, parken én gebouwen 
in Beveren-centrum voor een tocht van 3 (kidsrun), 5 
of 10 km. Deze editie leidt het parcours u o.a.  door de 
gebouwen van het GTI, de topsporthal, atletiekhal én het 
nieuw gemeentehuis van Beveren.

Een deel van de opbrengst van Dwars Door Beveren gaat 
naar Levensloop.

MAAND VAN 
DE SPORTCLUB
Een maand lang openen sportclubs in Vlaanderen hun 
deuren om je met verrassende en leuke initiatieven te 
verleiden eens binnen te springen. Sportclubs bieden 
gratis lessen en activiteiten aan. Bij de deelnemende 
clubs kan je ter plaatse kennismaken met de werking en 
trainingen. Een ideale gelegenheid om bij de start van 
het nieuwe sportseizoen te proeven van verschillende 
sporten en aan te sluiten bij een club. 

BEVEREN WANDELT
Een unieke en prachtige herfstwandeling doorheen 
de polders van Prosperpolder. Je kan genieten van 
verschillende uitgestippelde en bewegwijzerde 
wandelroutes. De afstanden variëren tussen 6km en 
22km. 

september 2021

INSCHRIJVEN
Bij de deelnemende sportclubs

MEER INFO
www.sport.vlaanderen 

19 september 2021

INSCHRIJVEN
beveren.kwandoo.com

LEVENSLOOP
Levensloop is een feestelijk evenement voor het goede 
doel. Ook dit jaar is Levensloop Beveren opnieuw van de 
partij, met een aangepaste versie. 

16 oktober 2021 tot 17 oktober 2021

MEER INFO
www.levensloop.be/teams/levensloop-beveren 

Zondag 21 november 2021

JEUGDCENTRUM PROSPERPOLDER
St. Engelbertusstraat 5 | Prosperpolder 

INSCHRIJVEN
Ter plaatse 1 EUR 
Incl. pannenkoek voor kinderen -12 jaar

BUITENSPEELDAG
Lekker buiten spelen, nieuwe vrienden leren kennen, 
veel lachen en vooral plezier maken! Alle kinderen van 4 
t.e.m. 12 jaar zijn op deze dag van harte welkom om mee 
te komen spelen. Met springkastelen, katapultschieten, 
gekke fietsen, schmink, stoepkrijt, volksspelen, 
hindernisbaan … en nog veel meer! Jeugd- en 
sportverenigingen vullen dit aanbod aan voor nog meer 
buitenspeelplezier!

Woensdag 20 april 2022 
13 tot 17 uur

Verschillende locaties

Gratis deelname 

EVENEMENTEN
OLYMPISCHE STRAAT 
Breng op de slotdag van de Beverse feesten een bezoek 
aan de sportiefste straat van Beveren. Sportclubs 
verhuizen naar de straat en trakteren voorbijgangers op 
gratis demonstraties en doe-mee activiteiten. Een ideale 
gelegenheid om kennis te maken met allerlei sporten en 
sportclubs aan de start van het nieuwe seizoen. 

Zondag 28 augustus 2022

Grote Markt | Beveren 

Gratis deelname
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SPORTKAMPEN 
VAKANTIETOPPERS

Vakantietoppers is de verzamelnaam voor vakantieactiviteiten 
georganiseerd door verschillende gemeentelijke diensten. 

De Sportdienst voorziet een ruim aanbod aan sportkampen en 
sportdagen. Verschillende sporten komen aan bod en veel kampen 
verlopen in samenwerking met sportclubs.

Het programma wordt drie keer per jaar uitgebracht voor de verschillende 
vakantieperioden. 

Schoolvakanties herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie

Prijs afhankelijk van het gekozen kamp

INSCHRIJVEN
beveren.kwandoo.com

UG
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Beverse scholen kunnen met hun leerlingen deelnemen aan verschillende gemeentelijke 
sportactiviteiten. Hieronder vind je de schoolsportactiviteiten die plaatsvinden binnen en buiten de 
schooluren. Elke school kiest. 

SCHOOLSPORT

KRACHTBALTORNOOI
4de en 5de leerjaar
Een minikrachtbaltornooi in samenwerking met 
krachtbalclub Z.A.K. Beveren en de Vlaamse 
krachtbalfederatie. Leerlingen van het 4de en 5de 
leerjaar vormen een team en nemen het op tegen 
andere scholen. Er wordt een meisjes- en jongensreeks 
voorzien. 

LOOPAFSTANDEN
1ste t.e.m. 3de leerjaar: hindernissen over een 
afstand van  ongeveer 600m 
4de t.e.m. 6de leerjaar:  hindernissen over een 
afstand van  ongeveer 1200m 
Ouders, leerkrachten en leerlingen secundair: 
hindernissen over een afstand van  ongeveer 
1200m

Woensdag 15 september 2021  
14 tot 16.30 uur

ATLETIEKPISTE BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

INFO & INSCHRIJVEN
Via de school

Woensdag 6 oktober 2021 
13 tot 16 uur

SPORTZONE BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

INFO & INSCHRIJVEN
Via de school

VLAAMSE LOOPWEEK VOOR 
SCHOLEN
1ste t.e.m. 6de leerjaar
De loopweek  is een sportief loopgebeuren in 
samenwerking met MOEV , de plaatselijke atletiekclub 
Volharding en sportdienst Beveren. Het accent ligt dit 
jaar  op deelname en niet op prestatie. Deelnemende 
leerlingen krijgen een extra stimulans om permanent 
aan sport te doen.

G

13 december 2021 t.e.m. 17 december 2021

Tijdens de schooluren

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

INFO & INSCHRIJVEN
Via de school

ROBBEDOESDAGEN
1ste kleuterklas
Gedurende een week wordt de sporthal omgetoverd 
tot een kleutersportparadijs voor onze jongste 
kleuters. Monitoren laten de kleuters proeven van 
verschillende bewegingservaringen aan de hand van 
beweegopdrachten- en spelletjes.
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Ga naar beveren.kwandoo.com:

• Maak een account aan via de knop “registreer 
hier” of log in.

• Na registratie ontvang je een activatiemail in 
jouw mailbox.

• Klik op de link om jouw account te registreren.

• Vervolgens kan je inloggen en inschrijven voor 
de activiteiten.

Let op! Als je niet via de website kan inschrijven, 
bel dan de Sportdienst via 03 750 18 80. 
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk 
maar we helpen je graag verder. 

VERZEKERING 
Deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke 
ongevallen tijdens de activiteiten. De nodige 
aangifteformulieren zijn beschikbaar op de 
Sportdienst. Bij een ongeval dient u zo snel 
mogelijk een ingevuld formulier terug te bezorgen 
aan de Sportdienst. Schade veroorzaakt aan 
kleding, brillen, uurwerken en andere persoonlijke 
bezittingen of schade ten gevolge van verlies of 
diefstal zijn niet gedekt door de verzekering. Bij 
schoolsportactiviteiten zijn deelnemers verzekerd via 
de school. 

KORTING UITPAS
Inwoners van Beveren met een beperkt inkomen 
kunnen een uitpas aanvragen bij het Sociaal Huis. 
Voor een UiTpas moet je ofwel recht hebben op de 
verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 
ofwel cliënt zijn bij het OCMW. Met de pas krijg je 80% 
korting op gemeentelijke sportactiviteiten. Ook bij 
verschillende sportclubs kan je inschrijven met deze 
pas en genieten van korting. In het deel “Sportclubs” 
vind je terug bij welke clubs je kan inschrijven met 
een UiTpas.

SOCIAAL HUIS BEVEREN
Gravenplein 8 | Beveren 
T 03 750 15 11 
E sociaalhuis@beveren.be

KORTING KIA-CHEQUE
Elk kind van 2 tot 18 jaar dat ofwel 
recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming  
uit een gezin komt waarbij het netto belastbaar 
gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000 EUR 
uit een gezin komt met schuldenlast 

heeft recht op een KIA-cheque van 25 EUR te 
besteden aan vrijetijdsactiviteiten. Je kan het 
inschrijvingsbewijs van Vakantietoppers hiervoor 
gebruiken. Kinderen die recht hebben op een 
vrijetijdspas hebben ook recht op deze KIA-cheque. 

SOCIAAL HUIS BEVEREN
Gravenplein 8 | Beveren 
T 03 750 15 11 
E sociaalhuis@beveren.be

TUSSENKOMST 
ZIEKENFONDS
De meeste ziekenfondsen voorzien een financiële 
tussenkomst in het inschrijvingsgeld. Dit bedrag kan 
verschillen per instelling. Neem hiervoor contact 
op met uw ziekenfonds. Zij geven u een formulier 
mee dat u kunt laten invullen op de Sportdienst. Het 
ingevulde formulier geeft u daarna terug aan het 
ziekenfonds en zij zullen het nodige terugbetalen. 

ONTDEK DE STER
Alle leeftijden
“Ontdek De Ster” is een G-sportdag voor kinderen en 
volwassenen met een beperking en leerlingen van het 
aangepast onderwijs. Deze sportdag gaat door in het 
recreatiepark De Ster in Sint-Niklaas en is een organisatie 
van Burensportdienst Waasland. Er zijn meer dan 50 
activiteiten zoals het hindernissenparcours, paardrijden, 
bosspel en dans.

Donderdag 28 april 2022 
10 tot 16 uur

RECREATIEDOMEIN DE STER
Sint-Niklaas

INFO & INSCHRIJVEN
Via betrokken scholen en centra

INSCHRIJVING & VERZEKERING
INSCHRIJVING & 
WACHTLIJST

ATLETIEKMEETING
1ste t.e.m. 6de leerjaar
De jaarlijkse atletiekmeeting is een sportevenement in 
samenwerking met atletiekclub Volharding. De kinderen 
van het 1ste tot het 6de leerjaar kunnen zich op en rond 
de atletiekpiste uitleven in verschillende disciplines.

DISCIPLINES
1ste t.e.m. 3de leerjaar: 60m spurt en verspringen 
4de leerjaar: 60m spurt, verspringen, aflossing 4x200m 
5de leerjaar: 80m spurt, hockeybalwerpen, aflossing 
4x200m 
6de leerjaar: 80m spurt, hoogspringen, aflossing 4x200m

Woensdag 27 april 2022 
13.30 tot 17 uur

ATLETIEKPISTE BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

INFO & INSCHRIJVEN
Via de school

ZWEMFEEST
1ste t.e.m. 6de leerjaar
Afsluiter van het schoolzwemmen in Lago De 
Meerminnen. Elke school kan een team samenstellen en 
verschillende proeven overwinnen. Zwemplezier staat 
centraal tijdens het zwemfeest. 

16 juni 2022 
13.30 tot 17uur 

LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108 | Beveren

INFO & INSCHRIJVEN
Via de school

SPORTKLASSEN
4de  leerjaar
Leerlingen worden ondergedompeld in de wereld van 
sport en beweging. Gedurende een hele week wordt de 
klas uitgenodigd op Sportpark Beveren om er kennis te 
maken met verschillende sporten. In totaal staan er 10 
bekende en minder bekende sporten op het programma. 
De sporten worden afgewisseld met lessen van de 
klasjuf- of meester.

Data in overleg met de school 
Tijdens de schooluren 

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

INFO & INSCHRIJVEN
Via de school

G



18 19

SPORTCLUBS

In Beveren zijn er 56 sportclubs waar kinderen en 
jongeren zich wekelijks kunnen uitleven in hun favoriete 
sport. Keuze genoeg dus, zowel in sporttak als in 
sportclub.

Ontdek hier de sportclubs en sporten die Beveren te 
bieden heeft. Wil je een keertje proberen of wens je meer 
informatie over een bepaalde sportclub? Contacteer de 
club aan de hand van de vermelde contactgegevens. 
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ATLETIEK VOLHARDING 
Atletiek - vanaf 6 jaar (1ste leerjaar) 
Reeds 50 jaar kan je atletiek beoefenen in Beveren. 
Atletiek Volharding biedt zowel competitiesport als 
recreatiesport aan voor jong en oud.

Competitief: jeugd, spurt en horden, middellange 
afstand, lange afstand, hoog, polsstok, ver en hinkstap, 
werpen, meerkamp 
Recreatief (+16): Start-to-Run, Run-for-Fun (5-
10km), Run-for- Ever (10-15km), Run-for-Antwerp 
(voorbereiding op de 10 Miles), (halve) marathon, Fitfree, 
Recreantengroep

BALSPORTEN
BEVERSE BASEBALL 
& SOFTBAL
Baseball en softbal - vanaf 4 jaar
De toonaangevende baseball- en softbalclub voor het 
Waasland met een sportpakket voor spelers vanaf 4 
tot 77 jaar! De jongsten (4-9 jaar) spelen beeball, een 
vereenvoudigde vorm van baseball, in maandelijks 
georganiseerde tornooien. Vanaf pupillen (7-10 jaar) 
start het echte werk met wekelijkse wedstrijden in 
competitievorm. Voor softballiefhebbers is er een 
damesploeg (+15) en een recreantenploeg (+16). 

BASEBALLTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.beverenlions.be

Jean-Pierre Bosman 
T 0475 66 61 96 
E info@beverenlions.be

GOLFCLUB BEVEREN
Golf – vanaf 5 jaar
Zeer jeugdvriendelijke golfclub met hoogwaardige 
trainingen op woensdag en zaterdag doorheen het 
ganse jaar. Onze golfclub heeft het Birdie & Eagle label.

GOLFTERREIN KALLO
Singelweg 2 | Kallo

www.golfclubbeveren.be 

Bart Van den Eede 
T 03 575 11 75 
E manager@golfclubbeveren.be

U
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ATLETIEK,  
DUATLON EN  
TRIATLON

ATLETIEKPISTE BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.volh.be

Sabine Foubert 
T 0499 21 62 37  
E volbe@volbe.be

WTT WAASLANDS TRIATLON 
EN DUATLON TEAM
Duatlon en triatlon - vanaf 6 jaar
Op jonge leeftijd proeven van verschillende sporten is de 
grote troef van deze multisporten. De jeugdwerking is er 
op gericht in een ontspannen sfeer kinderen en jongeren 
plezier te laten beleven in verschillende basissporten als 
het zwemmen, fietsen en lopen. Plezier gegarandeerd!

www.wtt2000.be

Hans Sonnaert 
T 0497 20 96 08 
E info@wtt2000.be    

G

G



22 23

HOCKEY CLUB BEVEREN
Hockey – vanaf 5 jaar
Hockey Club Beveren verwelkomt je graag om kennis 
te maken met deze mooie en populaire teamsport. Fair 
play staat centraal in de hockeysport. 

KUNSTGRASVELD FC BOSDAM
Lindenlaan 109 A | 9120 Beveren

www.hockeyclubbeveren.be

Jan Meireleire 
T 0497 84 33 64 
E info@hockeyclubbeveren.be

SPORTHAL BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.huskies.be

Luc Joossens 
T 0477 79 00 32 
E secretariaat@huskies.be

INLINE HOCKEY 
HUSKIES BEVEREN
Inline hockey - vanaf 5 jaar
Inline hockey leunt dicht aan bij ijshockey maar wordt 
gespeeld met inline skates op een klassieke sportvloer. 
Behendigheid is een pluspunt om schaatsend de puck 
de juiste richting uit te sturen met de hockeystick. Er 
wordt gespeeld met gemengde teams. Spelers kunnen 
onmiddellijk deelnemen aan wedstrijden tegen andere 
Belgische clubs. Bij de jeugd primeren spelplezier en 
het leren samen spelen. Kom vrijblijvend enkele keren 
proberen.

Basketschool:  Op een speelse manier kennis maken 
met basketbal. We werken rond de verschillende 
basketvaardigheden zoals doelen, aanvallend 
voetenwerk, passen en vangen, dribbelen, verdedigend 
voetenwerk en rebound om uiteindelijk na voldoende 
bal- en lichaamsbeheersing deel te kunnen nemen 
aan een wedstrijd in peanutsvorm (3 tegen 3) om dan 
uiteindelijk door te stromen naar een ploeg in competitie

Vanaf U8  ben je als speler bij de start van het seizoen 
ingedeeld in een ploeg in competitie. Afhankelijk van 
niveau wordt er twee tot drie maal per week getraind en 
wordt op zaterdag of zondag een wedstrijd gespeeld

SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele

SPORTHAL K.A. BEVEREN
Donkvijverstraat 30 | Beveren

www.basicsmelsele.be

Martine Dagraed 
T  0477 29 74 87 
E secretariaat@basicsmelsele.be

REMANT BASICS 
MELSELE-BEVEREN 
Basketbal - vanaf 3.5 jaar, competitie van-
af 6 jaar
Bewegingsschool: Het doel is de algemene 
ontwikkeling van het kind te bevorderen. Er worden al 
spelend allerlei bewegingsvaardigheden aangeleerd 
waarbij plezierbeleving centraal staat.

Z.A.K. BEVEREN
Krachtbal - vanaf 10 jaar
Krachtbal wordt gespeeld tussen twee teams van vier 
personen. Je scoort door de bal in het doelgebied 
van de tegenstander te gooien door middel van een 
maximaal aantal worpen. Het krachtbalspel wordt 
aangeleerd met een bal van 1 kg, dit loopt op tot 4 kg 
voor volwassen mannen en 2 kg voor vrouwen. Er is 
een krachtbalcompetitie in zaterdagse tornooien of in 
wekelijks competitieverband. 

U

KRACHTBALTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.zakbeveren.be

Dirk Bosman 
T 0472 57 84 43 | E zakbeveren@gmail.com
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DYNAMICS MOVING 
& HEALTH CENTER
Dans en aerobic - vanaf 3 jaar 
DYNAMICS wil iedereen vanaf 3 jaar tot senioren in 
beweging krijgen, want bewegen is gezond én vooral 
leuk. In de twee grote danszalen kan je terecht voor: 
Kleuterdans: meisjes en jongens van 3 tot 5.5 jaar 
Dancemix en aeromix: meisjes van 6 tot 13 jaar 
Breakdance en hiphop: jongens van 5.5 tot 14 jaar 
Hiphop, ragga, modern jazz, aeromix: meisjes +13 
Het volledige lessenrooster en de tarieven vind je op de 
website. 

SPORTHAL LINDENLAAN
Lindenlaan 141 | Beveren

SPORTHAL SINT LODEWIJK
Stationsstraat 7 | 9120 Beveren

www.desbeveren.be

Lotte Rooms 
T 0495 14 04 88 
E desdance@desbeveren.com

DANS & 
FITNESS
CASTART VZW
Dans - vanaf 3 jaar 
Castart is een dansvereniging in Beveren voor 
gepassioneerde dansers.  De grote ruimtes zorgen voor 
extra bewegingsvrijheid. De ervaren docenten staan 
garant voor kwalitatief dansonderricht. Jezelf kunnen 
inleven en plezier beleven staan centraal. Iedereen is 
welkom en heeft een plaats hier. In een leuke groep 

DYANAMICS CENTER
Vesten 45 | Beveren 

www.dynamicscenter.be

Nadine Vanderlooven 
T 0475 59 98 05 
E dynamicscenter@telenet.be

ECLIPS DANCE-STUDIO 
Dans - vanaf 2 jaar
Kleutertjes vanaf 2 jaar zijn al welkom in onze miniclub. 
Ons ervaren team helpt je de juiste dansstijl en groep of 
niveau te vinden zodat je optimaal kan genieten van je 
danslessen in gezellige sfeer zonder prestatiedruk. Maar 
wel met jaarlijks een toffe show en fijne danskampen. 
G-sportaanbod:  A-dance, met de A van AWESOME ! 
Groepje voor kinderen met ASS, ADHD, leerstoornis, 
mentale beperking…

Oude Zandstraat 69 | Beveren

www.eclips-dancestudio.com

Murielle Vermeulen 
T 0497 76 10 60 
E info@eclips-dancestudio.com

MOVENTUM VZW 
Dans & Sportslab  - vanaf 2.5 jaar
Bij Moventum vzw staat een gepassioneerd en 
pedagogisch geschoold bestuurs- en docententeam 
klaar om een gevarieerd, uitdagend en kwaliteitsvol 
sportaanbod in Kieldrecht en omstreken aan te bieden. 
Je kan bij ons terecht voor wekelijks bewegingsaanbod 
en de leukste sportkampen. Maak je keuze uit ons 
aanbod: kleuterdans, pré-ballet, streetdance, jazz-
modern en sportslab. 
G-sportaanbod:  Een inclusieve en beweegvriendelijke 
omgeving, daar streeft Moventum naar. Samen kijken we 
graag naar de mogelijkheden voor jouw zoon/dochter 
om deel te nemen aan onze lessen. 

SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht

SPORTHAL CARENNA
Pastoor Jasparstraat 38 | Verrebroek

www.moventum.be 

Jochum Behiels 
T 0486 51 98 32 
E info@moventum.be

U

G

G

GLindenlaan 98 | Beveren

www.castart.org

Carmen De Beule en Steffi Van Loo 
T 0472 90 52 45 | 0485 11 05 31  
E info@castart.org

samen naar hetzelfde doel werken en creatief kansen 
grijpen, daar draait het om. 

DES DANCE
Dans - vanaf 3 jaar
Sinds 7 jaar kan je bij Des Dance de basics en foundation 
van de hiphopkunst leren. Naast hiphop voor alle 
leeftijden biedt men kleuterdans, jazz dans en zumba 
aan. Voor dansers die meer uitdaging zoeken is er de 
U-Crew en de Young U-Crew. Meer informatie en het 
volledige uurrooster vind je terug op de website. Bij Des 
Dance krijg je de kans om te groeien als danser.
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Hans Penneman 
T 0474 35 28 45 
E lrvkieldrecht@skynet.be

G

G

PONYCLUB SAEFTINGHE 
KIELDRECHT
Ponyrijden 

RUITERCLUB 
DE WINNING 
Paardrijden - vanaf 6 jaar 
Een enthousiaste club waar jong en oud kan 
kennismaken met de paardensport in al zijn facetten. 
Lessen op individueel niveau, groepslessen, leuke 
kampen en verschillende leuke activiteiten naast het 
paardrijden maken het voor iedereen toegankelijk.

Winningenstraat 10 A | Melsele

www.manegedewinning.eu

Anja D’Eer  
T 0477 73 56 24 
E anja.deer@gmail.com

DIERENSPORT
LOWEGRUITERS 
KIELDRECHT VRASENE
Paardrijden - vanaf 15 jaar
Ruiterclub aangesloten bij de landelijke koepel 
LRV, de Landelijke Rijverenigingen. Dressuur rijden, 
hindernisspringen, eventing en wandelen zijn de 
belangrijkste beoefende onderdelen. Wekelijkse training 
en vorming onder leiding van erkende instructeurs. In 
het weekend, zomer en winter wordt deelgenomen 
aan wedstrijden. Momenteel wordt er tijdelijk op 
vrijdagavond geoefend in een naburige manege.

www.lrvweb.be/clubsite.php?club=45007-P

Marc Penneman 
T 0496 80 51 77 
E Pc.kieldrecht@gmail.com

PONYLESSEN ’T PERHOF 
VZW 
HAASDONK
Paardrijden - vanaf 4 jaar
Bij ponylessen ’t Perhof geven we individuele ponylessen 
voor kindjes van 4 tot 12 jaar. We leren alles van het 
poetsen tot rijden. Hiervoor hebben we een aantal kleine 
pony's ter beschikking.

Perstraat 131 | Haasdonk

www.hetperhof.be 

Vicky De Hauwere 
T 0470 10 50 23 
E Info@hetperhof.be

WISSEKERKERUITERTJES – 
LRV 
MELSELE BAZEL
Paardrijden - vanaf 6 jaar
Ponyclub aangesloten bij de vzw Landelijke 
rijverenigingen – Oud Heverlee.

Priemstraat 12 | Melsele

Cool Tom 
T 0495 22 08 21  
E Tom.Coolmtc@gmail.com

BEVERSE 
HONDENVERENIGING VZW
Hondensport 
Afhankelijk van het ras van de hond is het mogelijk om 
als jongere aan onze lessen/trainingen deel te nemen. 

Glazenleeuwstraat 142 | Beveren

www.beversehondevereniging.be

Norbert Claus 
E info@beversehondenvereniging.be



28 29

G

UG

KRIJGSKUNSTEN
ALL STYLE SELF DEFENSE
Martial arts - vanaf 5 jaar
Vanaf 5 tot 12 jaar kunnen kinderen op een speelse en 
leuke manier kennismaken met krijgskunsten. De nadruk 
ligt op de motorische en mentale ontwikkeling van 
het kind. Het kind leert zich op een realistische manier 
verdedigen. 
Vanaf 12 tot 18 jaar komen de geleerde motorische 
vaardigheden al van pas voor het boksen, MMA, thai 
boksen, kali escrima, wings tsun, enz.  
Kom vrijblijvend langs om kennis te maken en te 
proberen. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Trainingen 
gaan door in de dojo in Sportpark Beveren op dinsdag 
en vrijdag (12 tot 18 jaar) en op zaterdag (5 tot 12 jaar). 

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.assdbelgium.com 

Stefaan De Vos 
T 0476 48 86 99 
E stefaan@assdbelgium.com

CONTACT KARATE BEVEREN
Kickboksen - vanaf 6 jaar
Deze club biedt vechtsport aan op recreatief en 
competitief niveau. Pointfighting light contact.

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.contact-karate-beveren.com

Marc De Block 
T 0486 49 14 69 
E deblockmarc_wakobelgium@hotmail.com
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KON. JUDOCLUB BEVEREN
Judo - vanaf 6 jaar
Judo is een Olympische sport. Leden hebben de keuze 
om competitief of recreatief te sporten. Iedereen is 
welkom. Trainingen voor jeugd tot 14 jaar gaan door 
op dinsdag en donderdag van 18.45 tot 20 uur. De 
trainingen voor de groep  vanaf 14 jaar gaan door 
op dinsdag en donderdag van 20 tot 21.30 uur en op 
zondag van 10.30 tot 12 uur.

KI JIN AIKIDO
Aikido - vanaf 5.5 jaar
Aikido op een traditionele manier. Aikido is een Japanse 
krijgskunst die vooral gericht is op zelfverdediging. 
Men werkt aan zelfvertrouwen, teamspirit, respect, 
concentratievermogen en fysiek. De club heeft een 
internationaal karakter en is internationaal erkend.

SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 23 A | Haasdonk

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

users.telenet.be/aikido-beveren

Dana Caluwaerts 
T 0475 41 29 54 
E dana.caluwaerts@telenet.be

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.judobeveren.be

Gust de Bruyn 
T 0479 37 05 63 
E kjcbeveren@gmail.com

G
G

SCHERMCLUB GYMNASIA 
BEVEREN
Schermen - vanaf 5 jaar
Schermen en multimove (fysieke ontwikkeling voor 
kinderen). Een sierlijke, snelle en tactische gevechtssport 
waarbij lichamelijke kracht niet voorop staat. De 
bedoeling is de tegenstander te treffen zonder zelf 
getroffen te worden. 

SPORTHAL LINDENLAAN
Lindenlaan 141 | Beveren

www.schermclubgymnasia.com

Bart Claessens  
T 0472 61 95 76 
E schermclubgymnasia@hotmail.com

VZW SAIGEN 
BEVEREN
Tai-Jutsu en Ju-Jitsu - vanaf 5 jaar 
Kinderen onder 7 jaar wordt kleuter Ju-Jitsu: 
“het Dierenparadijs” van het Braziliaanse Ju-Jitsu 
aangeboden. Vanaf 8 jaar wordt het Tai-Jutsu 
aangeboden aan alle leden. Competitie Ju-Jitsu voor 
geselecteerde leden. Juiste lesuren: www.saigen.be.

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.saigen.be

Gino De Geest 
T 0496 80 42 85 
E saigen.taijutsu@gmail.com
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RACKETSPORTEN
BC BADMINTON BEVEREN
Badminton - vanaf 5 jaar
Minibad: vanaf ongeveer 5 tot 12 jaar op maandag 
Jeugdtraining: voor jeugdspelers die de basis 
beheersen op maandag 
Vrij spel: voor alle jeugdleden op dinsdag, donderdag 
en zaterdag

SPORTHAL SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele

www.badminton-beveren.be

Jurgen Cauwenbergh 
T 0498 45 15 45 
E webmaster@badminton-beveren.be

SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht

Dave Wels 
T 03 773 45 40 
E dave.wels@telenet.be

BC BADMINTON ‘T PLUIMKE
Badminton - vanaf 6de leerjaar
Een recreatieve badmintonclub voor jong en oud. Er 
wordt gespeeld op woensdag tussen 19.30 en 22 uur en 
op zondag tussen 10 en 12 uur. Alle sporters spelen door 
elkaar. Geen interne competities. Voor nieuwe leden 
worden er initiatiemomenten georganiseerd. Pluimpjes 
worden voorzien door de club. Sport is FUN!

GSF VRASENE 
Badminton - vanaf 6 jaar
 Samen met vrienden plezier beleven en op een 
recreatieve manier badmintonnen onder begeleiding 
van jonge gemotiveerde trainers.

SPORTHAL DE OOGAPPEL
Nieuwe baan 8 | Vrasene

www.gsf-vrasene.be

Nick Drieghe 
T 0492 95 95 00  
E gsf.vrasene@gmail.comU
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TENNISCLUB KIELDRECHT
Tennis – vanaf 3de kleuterklas
Tennisclub Kieldrecht is een recreatieve sportclub. 
Iedereen is welkom om recreatief een balletje te slaan, 
van beginner tot gevorderden en van jong tot oud. Er 
kunnen ook tennislessen gevolgd worden. De groepjes 
worden verdeeld op basis van leeftijd en niveau. Ervaren 
lesgevers zorgen voor een goede begeleiding zodat 
iedereen plezier beleeft aan het spel. Spelenderwijs 
leren kinderen tennissen en worden ze balvaardiger. 
Instappen en deelnemen aan de lessen kan op eender 
welk moment van het jaar. 

TENNISTERREINEN KIELDRECHT (ZOMER)
Tuinwijkstraat | Kieldrecht

SPORTHAL CARENNA (WINTER)
Pastoor Jasparstraat 38 | Verrebroek

Facebookpagina “TC Kieldrecht”

Jeroen Massoels 
T 0494 74 13 75 
E tennisclubkieldrecht@gmail.com

TTC OKAPI BEVEREN
Tafeltennis - vanaf 10 jaar
Tafeltennis is een sport voor jong en oud, voor 
liefhebbers van recreatief spel tot een competitief (hoog) 
niveau. Iedereen is welkom in de club. 
Voor jeugdspelers is er een initiatie- en een meer 
gevorderde training. Elke jeugdtraining staat onder 
begeleiding van gediplomeerde trainers waarbij elke 
jeugdspeler kansen krijgt zich te amuseren en sportief 
te ontwikkelen. Men heeft de mogelijkheid om deel te 
nemen aan competitie (per team van 3 spelers) of een 
individuele tornooiformule. 
Jeugdtraining: van 10 tot 18 jaar op maandag (18.30 tot 
20 uur) en donderdag(19 tot 20.30 uur)

SPORTHAL DE PEREL
Kallodam | Kallo

www.ttcokapibeveren.be

Jorik Maes 
T 0477 82 03 75 
E info@ttcokapibeveren.be

TENNISCENTRUM BECKHAND
Gasdam 4 | Beveren

Griet Beck 
T 03 775 70 80  
E beckhand@skynet.be

TC BECKHAND
Tennis - vanaf 3 jaar 
De erkende Top & Kidstennisschool biedt tennis aan 
voor kinderen vanaf 3 jaar. 
KidsTennis (vanaf 3 tot 12 jaar) is opgedeeld in 
vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur 
hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een 
aangepast terrein met een ander type bal. 
Tienertennis (vanaf 12 jaar) is gericht op twee 
doelgroepen: de spelers die verder doorstromen vanuit 
KidsTennis Groen en nieuwe spelers die willen starten 
met tennis op latere leeftijd. 
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TURNEN
TURNKRING 
DES BEVEREN VZW
Turnen en dans - vanaf 3 jaar 
(1ste kleuterklas) 
Kleuterturnen: 2 groepjes: “spelen en turnen” of 
“spelend trampoline springen” 
Recreatief turnen: algemene turnoefeningen met lichte 
nadruk op trampoline en airtrack 
Circustechnieken: jongleren, éénwielers, piramides,.. 
Gymjumpers: spelend trampoline springen 
Trampoline Team: wedstrijdturnen voor maxi-
trampoline en dubbele mini-trampoline (na selectie)

SPORTHAL SINT MAARTEN CAMPUS
Kallobaan 3 A | Beveren

SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.desbeveren.be

Turnen recreagroepen: 
Jolien D’Hondt 
T 0479 32 95 36

Turnen Trampoline Team:  
Karine Pyl 
T 0498 92 46 62

Circus:  
Evelien Bormans 
T 0495 80 82 12 
E evelien_bormans@hotmail.com

TURNKRING 
KONINKLIJK GYM WAASLAND 
VZW
Turnen en dans - vanaf 3 jaar
Gym Waasland is een club voor iedereen met lessen 
kleutergymnastiek en vanaf de lagere school basisturnen 
(1x per week) en toestelturnen (2x per week). Vanaf het 
3de leerjaar kan dit uitgebreid worden met airtrack en 
trampoline. Nieuw dit jaar is de discipline Rope Skipping. 

SPORTHAL GTI
Europalaan 1 | Beveren

SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele

www.gymwaasland.be

Katrijn Truyman 
T 0475 47 82 60 
E recrea@gymwaasland.be | 
competitie@gymwaasland.be

G

TURNKRING 
GYMNO KIELDRECHT
Turnen en dans - vanaf 2 jaar
Bij Gymnno vzw Kieldrecht kun je vanaf 2 jaar terecht 
voor ouder-peutergym, daarnaast bieden wij kleutergym 
aan en recreagym vanaf 1e lj.  tem middelbaar.Extra 
leuke disciplines zijn ; jump &bounce, freerunnig. 
Dans je graag , wij organiseren  superleuke danslessen 
oa kleuterspeeldans en supertoffe dansmix vanaf 1e 
lj tem middelbaar. Wij hebben ook wedstrijdgroepen 
: tumbling op I-A-B-C -recrea niveau en acro op I-C en 
recrea niveau. 

SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht

VRIJE BASISSCHOOL DE KREEK
Kreek 1 | Kieldrecht

SPORTHAL CARENNA
Pastoor Jasparstraat 38 | Verrebroek

www.gymnokieldrecht.be

Nicole De Bock 
T 0499 41 62 44 
E gymnokieldrecht@gmail.com

G
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TURNKRING 
SCHELDEROOD KALLO VZW
Turnen - vanaf 3 jaar
Kleutergym: uitbouwen van de motorische 
ontwikkeling op een speelse manier voor 1ste en 2de 
kleuterklas 
Basisgym: meer geconcentreerd op de turndiscipline, 
begin met toestelturnen, sprongen en tumbling, voor 
3de kleuterklas t.e.m. 6de leerjaar in verschillende 
groepen 
Recreatiegym en jongvolwassenen: verder uitbouwen 
van de turndiscipline toestelturnen, sprongen en 
tumbling, voor 12 tot 16 jaar en 16 tot 18 jaar 
Acrogym: acrobatische gymnastiek en partnergym, 
vanaf 6 jaar (na selectie)

TURNKRING 
JONG EN LENIG HAASDONK
Turnen en dans - vanaf 1ste kleuterklas
Jong en Lenig Haasdonk wil zoveel mogelijk jongeren 
en volwassenen op een actieve, aangename en 
kwaliteitsvolle manier laten kennismaken met de dans- 
en turnsport. Voor jongeren die iets meer willen zijn er 
twee wedstrijddisciplines: tumbling en mini-trampoline. 
Turnen: kleuterturnen, turnen, airtrack en trampoline 
Dans: kleuterdans, dans, ballet, jazz en hiphop 
Rope skipping: voor beginners en gevorderden vanaf 
het 4de leerjaar 
Keurgroepen: tumbling, trampoline, jazz en hiphop

SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 23 A | Haasdonk

www.turnkringjongenlenig.be

Bea de Gendt 
T 0476 47 10 04 
E turnkringjongenlenig@hotmail.com

SPORTHAL DE PEREL
Kallodam | Kallo

www.schelderood.net

Walter Van Berlo 
T 03 575 06 68 
E schelderood@skynet.be

U
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Lindenlaan 109 A | Beveren

www.bosdam.be

Bart Drieghe 
E bart.drieghe@bosdam.be

VOETBAL
AUTI-VOETBALCLUB 
U-NITED VZW
Voetbal - vanaf 6 jaar
Deze voetbalclub richt zich specifiek naar jongeren 
met ASS, dyspraxie en ADHD. Gemotiveerde kinderen 
en jongeren die voetbal zien als een spel en deel willen 
uitmaken van een team zijn welkom in de club. Op 
vrijdag wordt er getraind in vier groepen op de voet-
balterreinen in het Doornpark. De club leeft door de 
belangeloze inzet van vele mensen met een hart voor 
kinderen met een specifieke beperking en voetbal. 
Maatwerk voor elke speler zorgt er voor dat iedereen 
bijleert over voetbal maar ook stappen zet in zelfver-
trouwen, sociale vaardigheden, enz.

Doornpark | Beveren

www.autivoetbalclubunited.be

Greet Thoen 
T 0477 66 16 21 
E info@autivoetbalclubunited.be

EENDRACHT VERREBROEK
Voetbal – vanaf 6 jaar
Voetbalclub aangesloten bij de Belgische voetbalbond.

www.hrsh.be

André De Wael 
T 0479 318 123 
E  info@hrsh.be    

HRS HAASDONK
Voetbal – vanaf 5 jaar 
Voetbalclub aangesloten bij Voetbal Vlaanderen 
(KBVB -stamnummer 9524). Speelt momenteel in 
tweede provinciale Oost-Vlaanderen.  Beschikt over 
mooie accommodatie en vier velden waaronder één 
synthetisch.  Telt meer dan 400 leden.  De jeugd heeft het 
label provinciaal voetbal.

Poerdam 7 | Haasdonk

UG

FC BOSDAM BEVEREN
Voetbal - vanaf 4 jaar 
(geboortejaar 2017)
FC Bosdam Beveren biedt voetbal aan op regionaal 
niveau. In de onderbouw ligt het accent volledig op 
eigen techniek en fun met de bal. Vanaf de middenbouw 
krijgt het tactische aspect meer aandacht, zonder de 
ontwikkeling van technische vaardigheden uit het oog 
te verliezen. Bij de bovenbouw wordt gewerkt aan de 
vervolmaking van spelers op technisch, tactisch, fysiek 
en mentaal vlak. We streven ernaar om op termijn zoveel 
mogelijk eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar 
onze seniorenploegen (zowel jongens als meisjes). 
Twee keer per seizoen wordt, in het kader van UEFA 
Playmakers Disney, een reeks van 10 gratis lessen 
georganiseerd voor meisjes van 5 tot 8 jaar die nog niet 
bij een voetbalclub zijn aangesloten. Eerstvolgende 
reeks: 15.09.2021-17.11.2021 (elke woensdag van 16.30 - 
17.30 uur)

Spaans Fort | Verrebroek

Gert Van Duyse 
T 0478 36 96 67 
E margino.de.kerf@telenet.be 
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KSK KALLO
Voetbal - vanaf 5 jaar
Bij KSK Kallo kom je terecht in een familiale omkadering 
waar men van een degelijke jeugdvoetbalopleiding kan 
genieten vanaf U5 t.e.m. U19. Daarna kan men verder 
doorstromen naar het beloftenteam of het eerste elftal.

KFC VRASENE
Voetbal - vanaf 5 jaar 
 Voetbal in teamverband in een mooie accommodatie 
met een leuke ploeg enthousiaste jeugdtrainers

Smisstraat | Vrasene

www.kfc-vrasene.be

Wesley Schelfhout 
T 0495 53 89 86 
E weske28121992@hotmail.com

KVK. SVELTA MELSELE
Voetbal - vanaf 5 jaar 
De jeugd speelt gewestelijk (niveau 1, 2, 3) en provinciaal 
(niveau 1, 2, 3). Svelta Melsele behaalde voor de VFV 
2 sterren om zo provinciaal te kunnen spelen. Het 
merendeel van de trainers bezit een diploma. 

A. Rodenbachlaan 29 | Melsele

www.kvksveltamelsele.be

Marc Van den Eeckhout 
T 0499 13 61 03 
E marc_vde@hotmail.com

Kapeldijkstraat  5 | Kallo

www.kskkallo.be

Dirk Vergauwen  
T 0479 80 02 07  
E dirk.vergauwen@skynet.be  

KSK KIELDRECHT
Voetbal 

Sportpleinstraat 8 | Kieldrecht

www.kskkieldrecht.be

Joris Cappaert 
T 0476 87 66 17 
E joris.cappaert@telenet.be

SPECIAL SVELTA G-VOETBAL 
MELSELE
Voetbal - vanaf 6 jaar 
G-voetbal voor kinderen met een beperking van 6 tot 
18 jaar die gek zijn van voetbal. Special Svelta voorziet 
trainingsmomenten, spelletjes, oefenwedstrijden 
en tornooien. De trainingsmomenten gaan door op 
woensdag van 15 tot 16 uur en van september tot mei 
(niet in schoolvakanties). Wedstrijden en tornooien 
kunnen op een andere dag plaatsvinden. Daarnaast is er 
nog ons jaarlijks omnisportkamp voor kinderen met een 
beperking in de paasvakantie.

A. Rodenbachlaan 29 | Melsele

www.specialsvelta.com

Thomas Suy 
T 0496 69 41 28 
E suythomas@hotmail.com 

SUPPORTERSKRING 
BEVEREN
Voetbal - vanaf 5 jaar
Supporterskring Beveren wil kinderen de kans geven 
hun favoriete sport te beoefenen. Voor onze club is 
het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te leren 
voetballen, zowel jongens als meisjes.

Doornpark 98 | Beveren  
Stadionplein 1 | Beveren

www.kskbeveren.be

Lies Mannaert | Andre Bolsens 
T 0479 46 19 21 | 0484  50 43 91 
E info@kskbeveren.be | jeugd@kskbeveren.be

WAASLAND-BEVEREN
Voetbal - vanaf 5 jaar 
Voetbalclub Waasland-Beveren biedt de mogelijkheid 
aan jongeren om hun geliefde sport, voetbal, te beleven. 
Er wordt op drie niveaus gespeeld. Het regionaal niveau, 
het provinciaal niveau en uiteindelijk het eliteniveau. 
Al naargelang het talent kan men groeien in de club. 
Waasland-Beveren biedt ook senioren G-voetbal aan.

Stadionplein 1 | Beveren 
Ingang via Lindenlaan

www.waasland-beveren.be 

E jeugd@waasland-beveren.be 

G G

UG
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VOLKSSPORTEN
BEVERSE KEGELCLUB
Kegelen - vanaf 14 jaar
Jeugdspelers vanaf 14 jaar trainen met de sportkegelaars 
mee op dinsdagavond vanaf 20 uur. Vanaf dat zij 
bekwaam zijn spelen ze alle wedstrijden mee van de 
Vlaamse Kegelsport federatie (alle 9 kegels komen 
terug). Vanaf 14 jaar word je onderverdeeld in reeksen 
naargelang het niveau (hier komen ook de kegels terug 
die niet zijn weggespeeld). De club heeft gediplomeerde 
trainers en verschillende Vlaamse en Belgische 
kampioenen. 

KEGELBANEN ’T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134 A | Beveren

www.beversekegelclub.be 

Leonard Van Overmeire 
T 0478 93 34 51 
E leonard.van.overmeire@telenet.be

SCHUTTERS SINT-BARBARA 
Boogschieten - vanaf 7 jaar
Een sportvereniging die het boogschieten serieus neemt. 
Met drie actieve gediplomeerde trainers worden jonge 
boogschieters gedisciplineerd getraind. Onze algemene 
vaste trainingen, op de liggende wip, vinden plaats op 
maandag en donderdag in ons clublokaal. De wekelijkse 
training op doel vind plaats op woensdagavond. Op 
deze dagen zal de jeugd, bijgestaan door gediplomeerde 
trainers, op een speelse manier kunnen kennismaken 
met het boogschieten. 

Alfons Van Puymbroecklaan 11 A | Melsele

www.sint-barbara.eu

Rita Audenaert 
T 0477 72 52 03 
E rita.a@telenet.be
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VOLLEYBAL
ASTERIX AVO VOLLEY
Volleybal – vanaf 4  jaar
Damesvolleybal voor alle niveaus, vanaf starters tot 
gevorderden. Voor de jeugd is er competitie vanaf U11 
tot U19. Bij de senioren zijn er verschillende ploegen in 
competitie op landelijk, provinciaal en recreatief niveau. 
Instapleeftijd competitie vanaf 9 jaar. Vanaf 8 jaar kan 
je starten om de basis aan te leren, alvorens door te 
schuiven naar een competitieteam. In de Volleystart 
(in samenwerking met BMV Beveren Melsele) is er een 
volleybalspeeltuin vanaf 6 jaar waar men kan deelnemen 
in diverse groepen. Op zondagmorgen is er een 
bewegingsspeeltuin vanaf 4 jaar.

SPORTHAL ‘T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele

SPORTHAL BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

www.facebook.com/Bmvvolley

Jolan Trio 
T 0472 38 45 62 
E triojolan@hotmail.com

SPORTHAL BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht

SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele

SPORTHAL CARENNA
Pastoor Jasparstraat 38 | Verrebroek

www.asterix-avo.be

Pascal van Bellen 
T 0483 67 56 06 
E info@asterix-avo.be

BMV BEVEREN MELSELE 
VOLLEYBAL VZW
Volleybal - vanaf 4 jaar
Volleybal voor alle leeftijden waarbij men 6 tegen 6 
speelt van 14 tot 18 jaar, 4 tegen 4 van 12 tot 14 jaar 
en 3 tegen 3 voor de gevorderden van 11 tot 12 jaar. 
Deze leeftijd en jonger kan ook deelnemen aan 2 
tegen 2 in verschillende vormen. In de Volleystart (in 
samenwerking met Asterix Avo Beveren) is er een 
volleybalspeeltuin vanaf 6 jaar waar men kan deelnemen 
in diverse groepen. Op zondagmorgen is er een 
bewegingsspeeltuin vanaf 4 jaar.

U
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WATERSPORT
GROOT BEVERSE 
ZWEMCLUB
Zwemmen - vanaf 5 jaar 
Zwemclub met een zwemschool voor kinderen vanaf 
5 jaar die graag goed leren zwemmen. Kinderen van 
de zwemschool leren de drie belangrijkste stijlen 
(schoolslag, crawl, rugslag) en de keerpunten. Daarna 
leren ze bij de competitiegroep ook vlinderslag en ligt de 
nadruk op trainen met het oog op wedstrijdzwemmen.

LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108 | Beveren

www.gbz.be

Liesbet Op ’t Eynde 
T 03 755 17 78 
E liesbetote@outlook.com

GSF SPORTIEFJES 
KIELDRECHT
Zwemmen - vanaf 10 maanden
Watergewenning en babyzwemmen

ZWEMBAD KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht

Joakim Van Gasse 
T 0473 41 04 07 
E joakimvangasse@gmail.com

OUTCAST DIVERS
Duiken - vanaf 8 jaar
Ben je gek van water of benieuwd naar het leven onder 
water? Iedereen is welkom vanaf 8 jaar en als je 50 meter 
kan zwemmen. De Outcast Haai Five is de jeugdafdeling 
van de Outcast Divers. Sport, spelletjes, leren snorkelen 
en proeven van het duiken met perslucht.

LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108 | Beveren

www.outcastdivers.be

Stefan Bosman 
T 0476 85 81 38 
E info@outcastdivers.be

G

SUB ZERO DUIKCLUB
Duiken - vanaf 8 jaar
Jeugdduikers trainen op vrijdag van 19.45 tot 21 uur. 
Spelenderwijs werken zij naar een brevet. 

LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108 | Beveren

www.sub0.be

Els Pauwels 
T 0476 94 94 00 
E bestuur@sub0.org



50 51

SPORTCLUBS 
PER DEELGEMEENTE

WIELRENNEN
VAN MOER LOGISTICS 
CYCLING TEAM 
(WIELERTEAM WAASLAND 
VZW)
Wielrennen - vanaf 8 jaar
Bij ons kunnen jongens en  meisjes de eerste stappen 
zetten in de wielersport .Dit in alle disciplines

OPENBARE WEG 
WIELERPISTE
Lindenlaan | Beveren 

www.wielerteamwaasland.be

Willy De Wael 
T 0476 20 08 31 
E willy.de.wael@telenet.be

BE
VE

RE
N

HA
AS

DO
NK

M
EL

SE
LE

KA
LL

O

KI
EL

DR
EC

HT

VR
AS

EN
E

VE
RR

EB
RO

EK

ATLETIEK, DUATLON, TRIATLON 

BADMINTON   

BASEBALL, SOFTBAL 

BASKETBAL 

BOOGSCHIETEN 

DANS    

DUIKEN 

GOLF 

HOCKEY, INLINE HOCKEY 

KEGELEN 

KORFBAL 

KRACHTBAL 

KRIJGSKUNSTEN  

PAARDRIJDEN 

TAFELTENNIS  

TENNIS  

TURNEN      

VOETBAL       

VOLLEYBAL    

WIELRENNEN 

ZWEMMEN  

Heeft jouw Beverse sportclub ook een jeugdaanbod en wens je opgenomen te worden in een volgende 
editie? Neem dan contact op met de Sportdienst via sport@beveren.be.
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GEMEENTELIJKE 
SPORTINFRASTRUCTUUR

Dat Beveren over een bruisend sportleven beschikt merk je niet alleen 
aan het uitgebreid aanbod van aanwezige sportclubs en activiteiten. Er 
is ook heel wat gemeentelijke sportinfrastructuur in de gemeente. Van 
skateterreintjes en petanquehallen tot sporthallen en zwembaden.
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SPORTPARK BEVEREN
Sporthal Beveren 
Klapperstraat 103

FINSE PISTE
Klapperstraat 103

SPORTPARK BEVEREN
Topsporthal Beveren 
Klapperstraat 103

BMX PARCOURS
Klapperstraat 103

SPORTPARK BEVEREN
Dojo, Gevechtssport- en trampolinehal
Klapperstraat 103

BASEBALL-  EN CRICKET-
TERREIN
Klapperstraat 103 
E jean-pierre.bosman@telenet.be  
T 0475 66 61 69

KRACHT- EN 

ATLETIEKHAL EN ATLETIEKPISTE
Klapperstraat 103 
E volbe@volbe.be

KORFBALTERREIN
Klapperstraat 103

PETANQUEHAL
Klapperstraat 103

OMNISPORTVELD
Meerminnendam

LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108 A

WIELERPISTE
Lindenlaan

VOETBAL 
FC BOSDAM BEVEREN
Lindenlaan 109 A 
E Kady.de.cock@bosdam.be  
T 0496 29 80 56

VOETBAL 
WAASLAND-BEVEREN
Stadionplein 1

FREETHIELSTADION
Stadionplein 1 
www.waasland-beveren.be  
T 03 750 25 00

OMNISPORTVELD & SKATETERREIN
D. Van Beverenlaan

 ‘T ZILLEBEEK
Kegelbanen en schutterstoren
Glazenleeuwstraat 134 A 
E martinedeben@telenet.be  
T 0477 77 69 12

SPORTHAL LINDENLAAN
Lindenlaan 141

VOETBAL DOORNPARK
Doornpark
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SPORTZONE OUD-ARENBERG
Oud-Arenberg 88 C
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SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 23 A

STAANDE WIP 
SINT-JAKOBUS
Oude Zandstraat 220

LIGGENDE WIP 
SINT-SEBASTIAAN
Perstraat 29 A

VOETBAL HAASDONK
Poerdam 7 
E m.a.waterschoot@skynet.be 
T 0478 44 11 37

SPORTHAL DE PEREL
Kallodam

SKATETERREIN
Kallodam

STAANDE WIP KALLO
Kapeldijkstraat

VOETBAL KALLO
Kapeldijkstraat 
E peter.vangilbergen@telenet.be  
T 0495 58 33 74

SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat

VOETBAL KIELDRECHT
Sportpleinstraat 8 
E joris.cappaert@telenet.be  
T 0476 87 66 17

PETANQUETERREIN
Tuinwijkstraat

ZWEMBAD KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat 

TENNISTERREINEN
Tuinwijkstraat  
E tennisclubkieldrecht@gmail.com  
T 0494 74 13 75
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SPORTHAL ’T WIT ZAND
Sporthal, topsporthal en turnhal
A. Rodenbachlaan 23

PETANQUETERREIN
A. Rodenbachlaan 23

OMNISPORTVELD
Omnisportveld met skateterrein
A. Rodenbachlaan 23

STAANDE WIP
A. Rodenbachlaan 23

VOETBAL MELSELE
A. Rodenbachlaan 29 
E dirk.dobbeleir@telenet.be  
T 0476 47 00 37

LIGGENDE WIP
A. Van Puymbroecklaan

SPORTHAL VRASENE
Nieuwe Baan 8

PETANQUETERREIN
Smisstraat 31 A

SKATETERREIN
Smisstraat 31 A

VOETBAL VRASENE
Smisstraat 31 
E patrickdr@pdr.be  
T 03 775 08 75
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SPORTHAL CARENNA
Pastoor Jasparstraat 38

SKATETERREIN
Pastoor Jasparstraat 38
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VOETBAL VERREBROEK
Spaans Fort  
E margino.de.kerf@telenet.be  
T 0475 61 04 35

SPORTHAL DE TOREN
Schoolstraat 15
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RESERVEREN
SPORTMOGELIJKHEDEN SPORTHALLEN
Hieronder kan je zien voor welke sporten elke sporthal uitgerust is.
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BADMINTON       

BASKETBAL     

DANSZAAL  

GYMNASTIEK         

KRIJGSKUNSTEN  

KORFBAL  

MINIVOETBAL     

OMNISPORT         

TENNIS   

VOLLEYBAL       

ZAALVOETBAL     

RESERVEREN VIA HET ONLINE RESERVERINGSSYSTEEM
Sporthallen kunnen als vereniging of als particulier gereserveerd worden.  
Veel sporthallen zijn echter op bepaalde tijdstippen in gebruik door sportclubs. 
Vooraleer u een reservatie doet kunt u de kalender raadplegen via de website. 

Reserveren kan via het online reserveringssysteem: www.webshoprecreatex.beveren.be

Contact: E sport@beveren.be | T 03 750 15 11  
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ZONDAG gesloten gesloten

ZWEMBAD KRIEKEPUTTE
OPENINGSUREN

LAGO BEVEREN 
DE MEERMINNEN
ZWEMACADEMIE
Op woensdag, vrijdag, zaterdag of zondag kunnen kinderen vanaf 6 maanden in de zwemacademie terecht om te 
leren zwemmen. Op zaterdag- en zondagochtend wordt er gestart met ouder-kind zwemmen. Baby’s en peuters 
plonsen samen in het water en leggen zo de basis voor een levenslang zwemplezier. Vanaf 3 jaar gaan kinderen alleen 
met de lesgever op weg en kan je ook op de andere dagen wennen aan het water en leren zwemmen. Dit volgens de 
nieuwe leerlijn waarbij veel nadruk gelegd wordt op het leren overleven in het water. 

DISCOZWEMMEN
Hou je van dansen en swingen in het water? Hou dan zeker de speciale activiteiten in de gaten! Tijdens het 
discozwemmen wordt het recreatiebad omgetoverd tot een flitsende discotheek met speciale lichteffecten. Dans 
mee op het ritme van de golven tijdens deze echte zwembadparty!

VERJAARDAGSFEEST OF COMMUNIEFEEST
Get the party started! Droom jij van een uniek feest samen met al je vrienden? Ravotten in het zwembad en dan een 
gek feest op het feestterras? Er zijn allerlei uitgewerkte voorstellen op maat van iedereen. 

CLUBS
Wil je leren duiken dan kan je bij één van de duikclubs terecht Subzero of Outcast divers, zowel voor kinderen als voor 
volwassenen. Wil je van zwemmen je hobby maken dan kan je bij de Groot Beverse Zwemclub terecht om wekelijks 
te trainen en je technieken bij te spijkeren. Ook via de gezinsbond kunnen kinderen leren zwemmen. 

SCHOOLVAKANTIES
Tijdens de schoolvakanties is er een activiteitenprogramma voor kinderen om het zwemmen nog leuker te maken. 
Een duikinitiatie, zeemeerminnen-zoektocht, een pingpongtornooi op de ligweide en natuurlijk het felbegeerde 
hindernissenparcours!

1 november 2021

11 november 2021

25 en 26 december 2021

1 en 2 januari 2022

17  en 18 april 2022

1 mei 2022

26  en 27 mei 2022

6 juni 2022

11 juli 2022

21 juli 2022

15 augustus 2022

SLUITINGSDAGEN 
LAGO BEVEREN 
Zie website: www.lago.be

SLUITINGSDAGEN KRIEKEPUTTE 

SCHOOLJAAR SCHOOLVAKANTIES

MAANDAG gesloten 14.00 -16.00 uur

DINSDAG 18.30 – 20.30 uur 14 - 16 uur en 18.30-20.30 uur

WOENSDAG 13.30 – 17 uur 14 – 16 uur

DONDERDAG 18.30 – 20.30 uur 14 - 16 uur en 18.30 - 20.30 uur

VRIJDAG 18.30 – 20.30 uur 14 - 16 uur en 18.30 - 20.30 uur

ZATERDAG gesloten gesloten

De kassa sluit 30 min. voor het einduur. 
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SPORTDIENST
Klapperstraat 103 | 9120 Beveren 
03 750 18 80 
sport@beveren.be 

www.facebook.be/beverensportdienst 
https://www.instagram.com/sport.beveren/
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