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SCHOOL, CLUB OF RECREANT?
OP DE IJSBAAN VAN 
SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE 
IS IEDEREEN WELKOM!

De ijshal van Sport Vlaanderen in het landelijke Liedekerke, 
op een boogscheut van zowel Brussel, Aalst, Ninove als Ternat 
opende haar deuren in 1984 en was van bij het begin een schot 
in de roos. De optimale ijskwaliteit en de vele leuke activiteiten 
die er georganiseerd worden, zorgen ervoor dat Sport Vlaande-
ren Liedekerke ook ver buiten de regio een gekend schaatscen-
trum werd. 
Sport Vlaanderen Liedekerke? Een bovenlokale functie? 
Da’s wel duidelijk!



Het schaatsseizoen loopt van de derde vrijdag van september tot de derde vrijdag van mei. De ijsbaan 
meet 60 x 30 meter en heeft daarmee olympische afmetingen. 
Geen eigen schaatsen? Geen nood, in de schaatsverhuur staan meer dan 1.000 paar schaatsen ter               
beschikking.

De laatste twee jaar kende Sport Vlaanderen Liedekerke een opvallende renovatie: de inkomhal werd vol-
ledig heringericht en is nu een ruime ontvangstruimte, in de schaatsverhuur kreeg elke schaats zijn bakje 
en werden alle lockers vervangen. Deurtjes in de kleuren van Sport Vlaanderen. De ijshal zelf werd aan-
gepakt en volledig in het wit geschilderd, de boarding kreeg een frisse blauwe kleur. De toiletten werden 
vernieuwd en overal in de ijshal ligt nu de mooie en voor schaatsers veilige rubbervloer. De verlichting 
werd een moderne ledverlichting. En, last but not least, er werd een gloednieuwe, ultramoderne en volle-
dig elektrisch aangedreven ijswagen aangekocht. Een nieuw pareltje op de ijsbaan.

In het vernieuwde Eet- en Praatcafé ‘Goe Gevallen’ is het leuk zitten na een fikse schaatsbeurt, maar ook 
de niet-schaatsers kunnen er terecht. Je hebt er een mooi zicht op de ijsbaan en je kunt er genieten van 
een lekker hapje en een drankje. Het is een ideale plaats om af te spreken met vrienden of familie. 

Wat er allemaal kan? Zowel in de ijshal als in het Eet- en Praatcafé? 
Welke clubs er actief zijn? 
Het staat wat verderop in deze brochure.

Alle info over de Sport Vlaanderen Liedekerke:
T. 053 67 12 15
liedekerke@sport.vlaanderen
www.sport.vlaanderen/liedekerke



VRIJ SCHAATSEN
Een uurtje schaatsen, lekker ontspannen, op je eigen tempo en ritme?
Dat kan tijdens de publieke schaatsbeurten. Let ook op de specials zoals het themaschaatsen en 
discoschaatsen.

   Voormiddag  Namiddag  Avond

   Maandag  8.30 – 12.00  13.00 – 16.15 
   Dinsdag  8.30 – 12.00  13.00 – 16.15  19.00 – 20.30
   Woensdag   8.30 – 12.00  13.30 – 16.15 
   Donderdag  8.30 – 12.00  13.00 – 16.15  19.00 – 20.30
   Vrijdag  8.30 – 12.00  13.00 – 16.15  19.30 – 21.30
   Zaterdag     14.00 – 16.00  18.30 – 20.00
   Zondag  10.00 – 12.00  14.00 – 17.00

 Tijdens de schoolvakanties

   Voormiddag  Namiddag  Avond

   Maandag  10.00 – 12.00  13.30 – 16.15 
   Dinsdag  10.00 – 12.00  13.30 – 16.15  19.00 – 20.30
   Woensdag   10.00 – 12.00  13.30 – 16.15 
   Donderdag  10.00 – 12.00  13.30 – 16.15  19.00 – 20.30
   Vrijdag  10.00 – 12.00  13.30 – 16.15  19.30 – 21.30
   Zaterdag     14.00 – 16.00  18.30 – 20.00
   Zondag  10.00 – 12.00  14.00 – 17.00
 



TARIEVEN
Voor onze tarieven, zowel voor het schaatsen als voor 
het huren van de schaatsen raadpleeg je best onze 
website www.sport.vlaanderen/liedekerke



KUN JE BIJ SPORT VLAANDEREN LEREN SCHAATSEN?
Natuurlijk kan dat, en er zijn lessenreeksen voor elke doelgroep!

Voor wie nog nooit op schaatsen heeft gestaan maar het wel eens proberen wil worden er 
lessenreeksen georganiseerd.

Voor de data en de tarieven: www.sport.vlaanderen/Liedekerke

Inschrijven kan via de website.

Een overzicht van onze schaatslessen:

Kleutergewenning
Is voor onze allerkleinsten. 
Op woensdagmiddag geven we les aan kleuters in twee groepen: een 
groepje van drie tot vijf jaar, en een groepje van zes tot zeven jaar.
Op zaterdagnamiddag bestaat de lesgroep uit kleuters van drie tot 
zeven jaar.
Voor deze lessen kun je het ganse seizoen doorlopend inschrijven. 
Je betaalt per beurt.



Initiatielessen ijsschaatsen

Voor beginnelingen vanaf acht jaar én voor volwassenen!
Deze initiatie wordt gegeven in lessenreeksen van telkens tien lessen.
De lessen gaan door op zaterdagnamiddag en voor elke nieuwe lessen-
reeks schrijf je opnieuw in.

IJsdansen

Salondansen, maar dan op het ijs. Dus: per koppel.
Verwar het niet met kunstschaatsen voor solisten.
Er zijn initiatielessen voor beginnende én voor gevorderde ijsdansers. En er 
is keuze tussen een lessenreeks met 10 of een lessenreeks met 15 lessen.
De initiaties gaan door op dinsdagavond en op zaterdagavond en voor 
elke nieuwe lessenreeks schrijf je opnieuw in.

Initiatielessen disciplineschaatsen

Wie de basislessen ijsschaatsen heeft gevolgd, maakt hier kennis met 
verschillende ijsschaatsdisciplines. Er is keuze uit kunstschaatsen,      
ijshockey, snelschaatsen en Extreme Iceskating.
De lessen gaan door op vrijdagnamiddag na de publieke beurt.
Deze initiaties zijn eveneens lessenreeksen van telkens tien lessen en 
voor elke nieuwe lessenreeks schrijf je dus opnieuw in.



IN SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE VINDEN SCHOLEN 
EEN OLYMPISCHE IJSPISTE!
Met je klas komen schaatsen? Te gek, toch!

Het kan, schaatsen tijdens de lessen lichamelijke opleiding of op je schoolsportdag.

Voor alle info over schaatsen voor de scholen neem je best even contact op met onze 
sporttechnisch coördinator, Sophie Van Overschelde. Je kunt Sophie bereiken op het 
nummer 053 67 12 15 of stuur haar een mailtje op sophie.vanoverschelde@sport.vlaanderen.

Wat hebben we je school te bieden?

IJsparadijs

Voor kleuterscholen en voor leerlingen van het eerste leerjaar basison-
derwijs.
We bouwen de ijspiste om tot een heuse speeltuin op het ijs: sleetjes, 
schaatsrekjes, hoepels, tunnels… alles kan.
De kleintjes van het eerste en het tweede kleuterklasje gaan op verken-
ning op het gladde ijs, al dan niet met de schaatsen aan.
Vanaf het derde kleuterklasje en voor de leerlingen van het eerste jaar 
basisonderwijs gaan de schaatsen aan om zo de overg      



Vrij schaatsen

Gewoon, schaatspret met je school of je klas.
Reserveer wel best vooraf de ijsbaan, hoewel we bij vrij schaatsen geen 
exclusief gebruik kunnen garanderen.

Funhockey

Voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van het secundair 
onderwijs organiseren we funhockey. Het moet wel op rustige momen-
ten en na afspraak. Op een afgebakend deel van de ijspiste spelen ze 
dan een partijtje ijshockey met een lichte puck. Niet de harde echte 
ijshockeypuck, maar toch raden we een (fiets)helm aan.

Kids on ice!

Voor de basisscholen. 
Schaatsinitiatie voor de leerlingen vanaf het tweede leerjaar door onze 
ervaren lesgevers ijsschaatsen. 
Neem zeker vooraf met ons contact op om na te kijken of de datum 
die je voorzien hebt nog vrij is! Pas nadien vul je het online document 
op onze website in.



EN NU NAAR EEN CLUB! 

Leren schaatsen met je school? Schaatslessen gevolgd? Mis-
schien ben je zelfs een selfmade schaatser of schaatster? Dan is 
het zeker tijd om je aan te sluiten bij een club.

En in Sport Vlaanderen Liedekerke kun je zowat elke schaatsdis-
cipline in clubverband beoefenen, want er is een kunstschaats-
club, een ijshockeyclub, een snelschaatsclub én een spectaculai-
re Xtreme On Ice club.



Natuurlijk vond je onze kunstschaatslessen leuk, maar 
je wilt meer. Je wilt sprongen maken op het ijs, ingewik-
kelde pirouettes draaien, sierlijk over het ijs zweven… Je 
wilt in groep schaatsen of je wilt synchroonschaatsen. 
Of je wilt zelfs meedoen in een heuse ijsshow… 
Kunstschaatsclub Heuvelkouter heeft het allemaal!

Probeer het een eerste keer uit tijdens de groepslessen 
op zondagvoormiddag. De eerste les is gratis. Maak hier-
voor vooraf een afspraak per e-mail. Heb je nog geen ei-
gen schaatsen? Geen probleem, die huur je wel bij Sport 
Vlaanderen.

Alle info over Kunstschaatsclub Heuvelkouter bij
Danièle September
0475 64 38 45
danieleseptember@gmail.com

Marleen De Gols
0499 52 79 98
info@schaatsclubheuvelkouter.be
www.schaatsclubheuvelkouter.be

Eat, sleep, play hockey!
De clubslogan zegt het, dit zijn sporters die leven voor 
hun sport, dit zijn geen watjes… Maar laat je niet af-
schrikken. IJshockey lijkt soms wat ruw maar het is 
reuzeleuk. Heel technisch met korte stops, draaien en 
keren, bloks, schoten op doel, spectaculaire reddingen… 
Het hoort er allemaal bij. Gewoon de uitrusting op zich 
is al de moeite!.

Wil je toch eerst eens komen proberen? Dat kan. Je volgt 
gratis drie vrijblijvende proeftrainingen. De club zorgt 
voor de uitrusting en de individuele trainingen, jij zorgt 
voor een sportieve uitrusting en voor een flinke dosis 
‘power’. Maak een afspraak vooraf.

En natuurlijk wordt je daarna een échte Liedekerke Lion!

Alle info over Liedekerke Lions IJshockey bij:
Lieselot De Waegeneer
0493 24 36 07
ldewageneer@liedekerkelions.be
info@liedekerkelions.be
www.liedekerkelions.be



IJsschaatsen in zijn meest extreme vorm. De clubnaam 
maakt het meteen duidelijk. Een groep gepassioneerde 
schaatsers die de ijsdisciplines freestyle en xtreme ices-
kating beoefenen. Er komen schansen aan te pas, au-
tobanden, hindernissen, sprongen, slalom, allerhande 
tricks on ice… Dit is écht spectaculair.  

Wie zin heeft om mee te doen kan altijd één gratis proef-
training komen meedraaien. Eentje is genoeg, daarna 
heb je het te pakken…

Alle info over Xtreme On Ice Liedekerke:

mail naar: xtremeoniceliedekerke@gmail.com

Uiteraard de snelste ijsschaatsdiscipline. Maar een heer-
lijke discipline voor iedereen. Als je je vooral ontspannen 
wilt genieten van het ijs of als je wilt oefenen om lange 
afstanden te kunnen schaatsen, dan is het langebaan-
schaatsen zeker wat voor jou. Heb je meer interesse in 
explosieve sprints of wil je aan hoge snelheid in het be-
tere bochtenwerk de adrenaline door je aderen voelen 
stromen, dan vind je ongetwijfeld wat je zoekt in de 
shorttrack. Kom eens langs tijdens de trainingen en doe 
een keertje gratis mee. Let op, van snelschaatsen heb je 
vlug de smaak te pakken!

Alle info over Snelschaatsclub Heuvelkouter op:
info@ssch.be
www.ssch.be
www.facebook.com/sschliedekerke

Snelschaatsclub 
Heuvelkouter



PAKKETTEN, FEESTFORMULES EN 
VERJAARDAGSFEESTJES…

Jeugdbewegingen en sportverenigingen
Voor groepen, jeugdbewegingen en sportverenigingen zijn er enkele interessante pakketten uitgewerkt. Mail hiervoor 
naar margaretha.laurent@sport.vlaanderen.

Verjaardagsparty’s
Vier je verjaardag met je vrienden in Sport Vlaanderen Liedekerke! Jij staat die dag centraal op het ijs! En na het 
schaatsen zit je lekker samen in het Praat- en Eetcafé. Uren, prijzen en mogelijkheden, alles is af te spreken met ‘Goe 
Gevallen’ - 0478 45a 16 09 - of mail naar margaretha.laurent@sport.vlaanderen.
Ontbijtschaatsen en Gezinsschaatsen

Elke zondag tijdens de publieke beurt in de voormiddag. 
Bij het ontbijtschaatsen combineer je een lekker ontbijt met een lekkere schaatsbeurt.
Om alles vlot te laten verlopen maak je vooraf een afspraak met ‘Goe Gevallen’
Bij het Gezinsschaatsen schaatsen mama, papa en de kinderen aan een speciaal gezinstarief. Nadien is er een aperi-
tiefje voorzien. Voor het Gezinsschaatsen hoef je niet speciaal te reserveren of vooraf contact op te nemen.

Vrijdagavond formule
Tof schaatsen met vrienden en vooraf, of nadien genieten in het Eet- en Praatcafé. En dit voor een speciaal 
‘All-in’ tarief.
Vooraf reserveren via ‘Goe Gevallen’ moet!



EN VERDER HEBBEN 
WE NOG….

Beats on Ice 
Elke derde vrijdagavond van de maand tijdens de publieke schaatsbeurt.
Met Live DJ.

Specials en themaschaatsen 
Euopean Week of Sport #Active, Schaatsprikkels, Kerstival, Halloween, Après-skischaatsen, 
Sinterklaasschaatsen, Beker van Liedekerke, Carnaval on Ice, Valentine on Ice, Ladies on Ice, 
Men on Ice, Back tot the 60’s, Moederdagschaatsen, Bring a Friend, Tropical Ice Skating…

IN SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE HOUDT HET NOOIT OP…



WAAR SPORTEN IN LIEDEKERKE
Activiteiten, sportclubs, contactgegevens

Gemeentelijke sportdienst
Pieterjan Van Steendam
Vrijetijdshuis
Warandestraat 22
053 64 55 93
sport@liedekerke.be
www.liedekerke.be/vrije-tijd/sport

Gemeentelijk Sportcentrum
Sportlaan 3-5
053 66 11 71 (sporthal)
053 66 06 73 (zwembad)

Sport Vlaanderen Liedekerke
Sportlaan 1
053 67 12 15
www.sport.vlaanderen/liedekerke
liedekerke@sport.vlaanderen

AIKIDO Liedekerke
Vanaf 6 jaar
Sporthal Heuvelkouter
Laurent Van Langenhof  
053 66 95 34
laurentvanlangenhof@hotmail.com
www.aikidoliedekerke.wordpress.com

AQUAGYM
Aqua Ventures
Zwembad Heuvelkouter
Filip Beeckman
0474 53 88 59
beeckman.filip@skynet.be
www.aquaventures.be
S-Sport Liedekerke
Voor senioren
Zwembad Heuvelkouter
Rita Van Vaerenbergh
0479 91 99 97
rita.vanvaerenbergh@skynet.be
www.s-sportrecreas

BADMINTON
Sportdienst Liedekerke
Vrije oefenmomenten
Sporthal Heuvelkouter
Info en contact via de sportdienst

CURVE BOWLS
Sportdienst Liekerke
Sporthal Heuvelkouter
Vrij oefenmoment voor curve bowls
Info en contact via de sportdienst

DANS
Dansclub Jopada
Hiphop, streetdance, boombal…
Vanaf 4 jaar
Sporthal Heuvelkouter
Annelies Van Droogenbroeck
0472 45 59 76
info@jopada.be
www.jopada.be



WAAR SPORTEN IN LIEDEKERKE
Activiteiten, sportclubs, contactgegevens

DUIKEN
DIOS
Vanaf 12 jaar
Zwembad Heuvelkouter
Guy Geeraerts
guygeeraerts972@gmail.com
www.dios.be
Club4Divers
Vanaf 12 jaar
Zwembad Heuvelkouter
Patrick Barrez
0475 97 68 02
info@club4divers.be
www.club4divers.be
Duikschool Alpha
Vanaf 14 jaar
Zwembad Heuvelkouter
Sven De Becker
0479 51 02 24
www.alpha-duikschool.be

GYMNASTIEK
Turnkring Liedekerke
Vanaf 6 jaar
St-Antoniusschool / sporthal Heuvel-
kouter
Sabrina Deweghe
sabrinadeweghe@telenet.be
www.turnkringliedekerke.be

S-Sport Liedekerke
Voor senioren
Sporthal Heuvelkouter
Rita Van Vaerenbergh
0479 91 99 97
rita.vanvaerenbergh@skynet.be
www.s-sportrecreas

HONTAI YOSHIN RYU Liedekerke
Vechtsport
Sporthal Heuvelkouter
0484 97 98 63
contact@hontaiyoshunryu.be
www.hontaiyoshinryu.be
IJSSCHAATSEN / KUNSTSCHAATSEN

Kunstschaatsclub Heuvelkouter
Vanaf 5 jaar
Sport Vlaanderen Liedekerke
Danièle September
0475 64 38 45
danieleseptember@gmail.com
www.schaatsclubheuvelkouter.be

IJSSCHAATSEN / IJSHOCKEY
Lions Liedekerke
Vanaf 5 jaar
Sport Vlaanderen Liedekerke
Lieselot De Waegeneer
0493 24 36 07
info@lionsliedekerke.be
www.lionsliedekerke.be

IJSSCHAATSEN / SNELSCHAATSEN
Snelschaatsclub Liedekerke
Sport Vlaanderen Liedekerke
info@ssch.be
www.ssch.be



WAAR SPORTEN IN LIEDEKERKE
Activiteiten, sportclubs, contactgegevens

IJSSCHAATSEN / XTREEM
Xtreme On Ice Liedekerke
Sport Vlaanderen Liedekerke
xtreemoniceliedekerke@gmail.com
www.facebook.com/xtremeonice/

JOGGING
Liekerk Jogging Team
Vanaf 12 jaar
Liedekerkebos
Frank Wambacq
0472 73 58 99
voorzitter@liekerkjogging.be
www.liekerkjogging.be

JUDO
Judoschool Berrevoesj
Vanaf 6 jaar
Sporthal Heuvelkouter
Rafael Daam - 0485 57 98 25
Kasper Daam - 0498 57 55 00
info@berrevoesj.be
www.berrevoesj.be

KROLF
S-Sport Liedekerke/Parkkrolfers 
Likert
Voor senioren
Pastoriepark
Carla Triest
0477 75 01 99
www.s-sportrecreas
Sportdienst Liedekerke
Vrij gebruik krolfset
Sporthal Heuvelkouter
Info en contact via de sportdienst

MULTIMOVE
Bewegingsschool Joepla
Bewegingsactiviteiten voor kinderen
Zondagvoormiddag van 10.00 tot 
11.00 uur
Sporthal Heuvelkouter
Katleen Van Autgaerden
0472 45 50 76
katleenva@gmail.com

Knuffelgym
Voor baby’s en peuters
Sporthal Heuvelkouter
Info en contact via de sportdienst

OMNISPORT / WANDELEN EN 
FIETSEN
Okra Sport Liedekerke
Jean De Saedeleer - voorzitter
053 66 54 64
Pasar Liedekerke
Ulrich De Kerpel – voorzitter
053 67 15 23
dekerpel@skynet.be
Mac Boriau – fietsverantwoordelijke
marc.boriau@skynet.be
Harry Vermeiren – wandelverant-
woordelijke
053 66 32 20
427951@pasar.be



WAAR SPORTEN IN LIEDEKERKE
Activiteiten, sportclubs, contactgegevens

PAARDENSPORT
LVR L-Stars
Vanaf 12 jaar
Manege Liedekerke
Saartje De Mot
0479 63 95 07
saartjedemot@hotmail.com
www.lrvweb.be

PETANQUE
Sportdienst Liedekerke
Vrij gebruik van de petanquevelden 
Pastoriepark
Info en contact via de sportdienst

TAI CHI
Thai Chi Vereniging Liedekerke
Martin Strynck
0478 81 99 50
martin.strynck@telenet.be
www.taichiverenigingliedekerke/sim-
plesite.com

VOETBAL
VK Liedekerke
Vanaf 5 jaar
Voetbalstadion Heuvelkouter
Günther Bockstal
0497 52 25 78
Oefencomplex en kantine
043 43 01 70
gunther.bockstal@skynet.be
www.vkliedekerke.be

VOLLEYBAL
VC Daatmet
Vanaf 10 jaar
Sporthal Heuvelkouter
Inge De Valck
0475 22 90 01
inge_devalck@hotmail.com
www.daatmet.be

WIELRENNEN
WTC Blijf Fit
Café Den Appel
Jan Rossignol
0477 23 15 22
www.wtcblijffit.be
WTC ’T Klieksken
Café Maes aan de Dender
Jan Quinteyn
quinteynjan@hotmail.com
www.klieksken.be

ZELFVERDEDIGING
Urban Self Defence Liedekerke
Sporthal Heuvelkouter
Steven - 0476 65 03 38
urbanselfdefenceliedekerke@gmail.com
www.urbanselfdefence.be
House of Pain
Sporthal Heuvelkouter
Yvan Van Valckenborgh
0479 34 93 82
yvan.van.volckenborgh@telenet.be
users.telenet.be/houseofpain/



WAAR SPORTEN IN LIEDEKERKE
Activiteiten, sportclubs, contactgegevens

YOGA
S-Sport Liedekerke
Voor senioren / Yoga Hatha
Ontmoetingscentrum Ter Muilen
Rita Van Vaerenbergh
0479 91 99 97
rita.vanvaerenbergh@skynet.be
www.s-sportrecreas
Yoga Vedanta
WZC Sint Rafaël
Raf Zwaenepoel
053 66 99 19
rafzwaenepoel@belbacom.net
www.yogavds.web.com

ZWEMMEN
ZIOS
Vanaf 1 jaar
Zwembad Heuvelkouter
Steven Meert
st.meert@gmail.com
www.zios.be

Sportdienst Liedekerke
Zwemschool voor volwassenen
Seniorenzwemmen
Zwembad Liedekerke
Info en contact via de sportdienst

ZWEMMEN / WATERBALLET
WIOS
Vanaf 5 jaar en 
brevet 25m schoolslag
Zwembad Heuvelkouter
Anne Mie Vindevogel
0473 47 08 95
info@wios.be
www.wios.be
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