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Algemene info

• Schepen van Sport :  Michaël Vander Mynsbrugge, Koning Albertlaan 33  – tel. : 02/464.04.75 
mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be

• Sportfunctionaris  :  Bruno Schroeven, Lusthuizenstraat 1  – tel. : 02/466.40.26 
bschroeven@1082berchem.irisnet.be

• Departement Welzijn :  Sandra Goegebeur – Directeur - Tel 02/464.04.21 
sgoegebeur@1082berchem.irisnet.be

• Secretaresse van de Schepen van Sport  :  Geneviève Lobelle – tel. : 02/464.04.78 
globelle@1082berchem.irisnet.be

• Zaalwachters gemeentelijk sportcomplex  :  Patrick De Wever, Patrick Luycx, Johan Nijs, 
Danny Vanheede – tel. : 02/465.83.46  
info@1082berchem.irisnet.be

• Adviesraad voor Sport :
Het betreft een orgaan dat werd in het leven geroepen door de Gemeenteraad en heeft als taak :

• het uitbrengen van advies over problemen en vragen rond sport in de gemeente
•  het samenwerken met verenigingen en andere organisaties met het oog op het bevorderen 

van sport in het algemeen
• het ondersteunen van sporthappenings
•  het verlenen van advies met betrekking tot de verspreiding van informatie over sport aan 

de inwoners van de gemeente2



Voorwoord

Aangezien de vorige edities van de sportgids “Berchem-Sport” 
een groot succes waren hebben de Schepen van sport en de 
sportdienst besloten een derde geactualiseerde versie uit te 
geven.
De informatie in deze gids geeft u een complete weergave van 
de Berchemse sportieve wereld. U kan er de gegevens van de 
clubs van Sint-Agatha-Berchem in terugvinden, evenals een 
gedetailleerd overzicht van de belangrijkste sportinstallaties, 
de vrijetijds- en speelpleinen en nog heel wat andere nuttige 
informatie. 

Dit uitgebreid naslagwerk heeft sinds kort ook een verlengstuk 
gekregen: u kan alle geïnventariseerde informatie uit de gids  
“Berchem-Sport” nu ook terugvinden op de webstek van de 
gemeente : www.berchem.net. Dit communicatiemiddel biedt 
uiteraard onbetwistbare voordelen wat betreft flexibiliteit 
en het kort op de bal spelen. Het laat ons toe op een efficiënte 
manier de actualiteit van de sportverenigingen van onze mooie 
gemeente te belichten.

We zijn ervan overtuigd dat de veelzijdigheid en de kwaliteit 
die u wordt aangeboden op het gebied van sport- en 
vrijetijdsactiviteiten in Sint-Agatha-Berchem, die u kan 
aantreffen al bladerend door deze gids of door te surfen op 
internet,  u ongetwijfeld zullen kunnen bekoren. Wij wensen 
u veel leesplezier.

Michaël VANDER MYNSBRUGGE                                Joël RIGUELLE
Schepen van Sport                                           Volksvertegenwoordiger

Burgemeester
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1. Sportinfrastructuur te Sint-Agatha-Berchem

(zie plan p.11)
Adres : Lusthuizenstraat 1 – 1082  Sint-Agatha-Berchem
Tel. : 02/465.83.46 ou 02/466.40.26
Fax : 02/466.41.54
E-mail : bschroeven@1082berchem.irisnet.be

Bereikbaarheid via openbaar vervoer :  trams 19, 82, 83 en bus 20, 84

Openingsuren :
• maandag : van 14u tot 23u
• dinsdag tot en met vrijdag : van 9u tot 23u
• zaterdag : van 9u tot 22u
• zondag : van 9u tot 21u
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1.1. Gemeentelijk sportcomplex

Het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem is 
gelegen aan de voet van het Jean Monnetpark 
en aan het einde van de ring. Tijdens de 
voorbije 35 jaar hebben we een moerassige 
stortplaats zien evolueren naar een veelzijdig 
sportcomplex dat door velen onder u bezocht 
wordt.
De installaties van dit domein, dat volledig 
aan sport en vrijetijdsactiviteiten gewijd is, 
laten kwaliteitsvolle beoefening van een  
vijftiental verschillende disciplines toe aan 
een groot aantal clubs.
De voorbije jaren heeft de gemeente Sint-
Agatha-Berchem grote inspanningen geleverd 
om de sportieve infrastructuur te verbeteren 

en op deze manier tegemoet te komen aan de 
wensen van de sportievelingen. Wij hebben 
onlangs een camerabewakingssysteem 
aangekocht om pogingen tot vandalisme 
te bestrijden. De renovatiewerken van de 
vloerbekleding van de grote hall en van de 
polyvalente zaal A zijn klaar. In 2012 zullen 
isolatiewerken aan het dak en aan de muren 
plaatsvinden om de energetische prestaties 
en de akoestiek te verbeteren.
Deze voortdurende aanpassingen aan 
de sportinfrastructuur gedurende meer 
dan 3 decennia zijn het resultaat van een 
sportieve politiek met een sociaal karakter 
om de Berchemnaar de mogelijkheid te 
bieden regelmatig te kunnen sporten in een 
aangenaam en kwalitatief kader.
Maar het mag hier natuurlijk niet bij blijven… 
Het College van Burgemeester en Schepenen 
heeft nog andere plannen om het bestaande 
complex structureel te verbeteren, onder 
andere in het kader van duurzame energie,  
en dit om te komen tot een nog grotere 
diversificatie van de sportdisciplines ten 
dienste van de Berchemse bevolking.
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1. Sportinfrastructuur te Sint-Agatha-Berchem

1.1. Gemeentelijk sportcomplex 

Het gemeentelijk sportcomplex omvat :
•  1 grote polyvalente zaal : zaalvoetbal, volleybal, basketbal, tennis, badminton
•  1 polyvalente zaal : dans, gymnastiek, yoga, schermen, tafeltennis, tai chi
• 1 zaal voor gevechtssporten
•  3 buitentennisterreinen met synthetische ondergrond
• 2 synthetische voetbalterreinen
• 3 petanqueterreinen
•  cafetaria + vergader-/receptiezaal met een capaciteit voor 250 personen
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1.2. Speelpleinen en openluchtsportterreinen

De gemeente Sint-Agatha-Berchem telt acht 
speelpleinen en zes openluchtsportterrei-
nen. Deze infrastructuur beantwoordt aan de  
veiligheidsnormen geregeld bij Koninklijk Be-
sluit van juli 2003 gebaseerd op Europese richt-
lijnen hieromtrent. De zeer strikte regelgeving 
rond deze materie heeft de gemeentelijke dien-
sten verplicht tot het uitvoeren van belangrijke 
werken om de installaties conform te maken. 
Deze werken, die sinds het jaar 2000 werden 
uitgevoerd, hebben ervoor gezorgd dat vandaag 

meerdere pleinen volledig gerenoveerd zijn 
of zijn ingericht. We denken bijvoorbeeld aan 
de speelpleinen in het Pirsoulpark, ‘t Hof te  
Overbeke, Zavelput en het De Mulderpark die 
grote renovatiewerken ondergingen  of volledig 
vernieuwd werden. 
De eerstkomende renovaties zullen plaats 
vinden  aan het ’t Hof te Overbeke en aan het  
Initiatiefplein. Dit renovatieplan zal ook de vol-
gende jaren voortgezet worden.  
De gemeente Sint-Agatha-Berchem stelt  voor :

‘t Hof te Overbeke  
(August Deniestraat)

Pirsoulpark   
(Koning Albertlaan/Bloemkwekersstraat)

Speelpleinen (zie plan p. 11)
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Zavelput 
(Groot-Bijgaardenstraat)

Zavelenberg 
 (Zavelenberggaarde)

De Mulderpark   
(Josse Goffinlaan)

Saint-Moulinpark  
(Soldatenstraat)

1. Sportinfrastructuur te Sint-Agatha-Berchem
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Wilderbos 
(ingang Groendreefstraat)

Nieuw plein  Hunderenveld : 
het speelplein voor kinderen en het omnispeelplein

Openluchtsportterreinen
•  Voetbalterrein (Bloemkwekersstraat)
•  Basketbalplein (Initiatiefplein/Openveldstraat)
•  Basketbalplein (Lusthuizenstraat)
•  Basketbalplein (’t Hof te Overbeke) : in renovatiefase
• Minivoetbalterrein Pirsoulpark (Koning Albertlaan/Bloemkwekersstraat)
•  Petanqueterreinen (3) – De Mulderpark (Josse Goffinlaan)

Het onderhoud van deze speelpleinen en openluchtsportterreinen wordt verzekerd door de  
gemeentelijke diensten Netheid en Openbare Werken van Sint-Agatha-Berchem. Indien u een 
beschadiging vaststelt of indien zich een dringend probleem stelt tijdens de diensturen vragen 
wij u om contact op te nemen met de dienst openbare werken op telefoonnummer 02/464.04.44 
In dringende gevallen buiten de kantooruren kan u de politie contacteren op het nummer 
02/412.12.12.

•  Omnispeelplein van Hunderenveld op het terrein van de Moderne Wijk
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1. Sportinfrastructuur te Sint-Agatha-Berchem

1.3. Ontdek Sint-Agatha-Berchem per fiets
Fervente fietser ? Dan zal dit u interesseren ! Er wordt u een tocht  
voorgesteld langs “bergen en dalen” met als thema’s “groen” en “patrimo-
nium” , die zelfs de organisatoren van de Tour de France u zullen benijden. 
(Her)ontdek  op de fiets Sint-Agatha-Berchem langs prachtige landschap-
pen die u alleen, in groep of in familiaal verband kan ontdekken. Deze aan-
gename tocht op twee wielen kan u fietsen aan de hand van een plan dat  
beschikbaar is op de dienst Mobiliteit : u kan hiervoor Mevrouw Karin Opde-
kamp contacteren– 02/464.04.43. Dit plan is ook terug te vinden op de webstek van de gemeente  
www.berchem.net.

1.4. Privé-sportinfrastructuur (zie plan p. 11)
• Tennisclub l’Hirondelle, Openveldstraat 96 – 02/468.05.73
•  Le Chardon ASBL - sportlokaal voor gevechtssporten, Gentsesteenweg 1285 – 0475/87.22.48
•  Privé Wellnesscenter Helena - Verwarmd binnenzwembad, sauna , hammam, jacuzzi 

 Helenelaan 10 – 02/466.00.49
• Verso Gym, Zenithstraat 15 – 02/308.40.62

1.5. Nederlandstalig Gemeenschapscentrum De Kroon
Adres : J.-B. Vandendrieschstraat 19 - 02/468.25.88
•   Dans voor kinderen
•   Kleuterturnen voor kinderen
•   Seniorengym.
•   Aero-Combo (aerobic + tone-up) voor volwassenen
•   Yoga voor volwassenen

Meer info : Anne Jespers: 02/482.00.10 of via mail naar dekroon@vgc.be
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1.6.  Plattegrond van de gemeente : sportinfrastructuur en speelpleinen

Speelpleinen
1. t Hof te Overbeke (Auguste Deniestraat)
2.  Pirsoulpark  

(Koning Albertlaan/ Bloemkwekerstraat)
3. Zavelput (Groot-Bijgaardenstraat)
4. Zavelenberg (Zavelenberggaarde)
5. De Mulderpark (Josse Goffinlaan)
6. Saint Moulin Park (Soldatenstraat)
7.  Wilderbos (ingang via Groenteboerstraat)
7 a.  Speelplein Hunderenveld 

(eigendom van de Moderne Wijk)

Vrijetijdspleinen
8.  Basketbalplein  

(Initiatiefplein/Openveldstraat)

9. Voetbalterrein (Bloemkwekerstraat)
10. Basketbalplein (Lusthuizenstraat)
11.  Minivoetbalterrein aan het Pirsoulpark 

(Koning Albertlaan/ Bloemkwekersstraat)
12. Basketbalplein (‘t Hof te Overbeke)
13. Petanqueterreinen (De Mulderpark)

Privé sportinfrastructuren
14. Royal Tennis Club Hirondelle
15. Le Chardon asbl (gevechtssporten)
16. Verso Gym
17.   Privé Wellness centrum Helena

18 Sportcomplex
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1.7. Plan de la commune indiquant les infrastructures sportives et les 
plaines de jeux

Les plaines de jeux
1. t Hof te Overbeke 

(rue Auguste Denie)
2. Parc Pirsoul (avenue du Roi Albert/Rue 

des Fleuristes)
3. Zavelput (rue de Grand-Bigard)
4. Zavelenberg (clos du Zavelenberg)
5. Parc De Mulder (avenue Josse Goffi n)
6. Parc Saint-Moulin (rue des Soldats)
7. Bois du Wilder 

(entrée via rue de l’Allée verte)

Les plaines de loisirs 
8. Terrain de basketball 

(Place de l’Initiative/rue Openveld)
9. Terrain de football 

(rue des Fleuristes)

10. Terrain de basketball 
(rue des Chalets)

11. Terrain de minifoot du Parc Pirsoul 
(avenue du Roi Albert/rue des 
Fleuristes)

12. Terrain de basketball 
(‘t Hof te Overbeke)

13. Terrains de pétanque 
(Parc De Mulder)

Infrastructures sportives privées
14. Royal Tennis Club Hirondelle
15. Le Chardon asbl (arts martiaux)
16. Hollywood Fitness
17. Piscine – Centre Carma

18. Complexe sportif
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2. Organisaties van de gemeentelijke Sportdienst

◗ Doe aan sportdag
Deze infodag biedt de gelegenheid om het sportcomplex en nieuwe sporttakken te ontdekken. 
Iedereen is welkom. 

Prijs : gratis
Datum : in de loop van de maand september
Waar : gemeentelijk sportcomplex, Lusthuizenstraat 1
Programma : American football, basketbal, volleybal, voetbal, gevechtssporten, gymnastiek, 
petanque, schermen, tennis, tafeltennis
Info : Bruno Schroeven,  sportfunctionaris  
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )
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◗ Schoolveldloop
De Schoolveldloop is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  De Stichting 
Vlaamse Schoolsport organiseert in samenwerking met Bloso, De Kroon, de Nederlandstalige 
schooldirecties en de sportdienst de schoolveldloop voor het 5de en het 6de leerjaar van de lagere 
scholen. Het is een loopwedstrijd op een afstand van één kilometer rond het sportcomplex. Op 
initiatief van de sportdienst wordt dit ook georganiseerd voor de leerlingen van het 5de en 6de 
leerjaar van de Franstalige scholen op het grondgebied van de gemeente.

Datum :  in september
Info : Bruno Schroeven, sportfunctionaris  
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )

◗ « Ik begin te lopen » en « 1u chrono »
Elk jaar organiseert de sportdienst van april tot juni het 
programma « ik begin te lopen » en « 1 uur chrono ». De 
deelnemers kunnen twee keer per week kosteloos deelne-
men aan het loopprogramma. Na 10 weken trainen zullen 
alle beginnelingen, met of zonder voorafgaande ervaring, 
een afstand van 5 kilometer kunnen lopen terwijl de meest 
ervaren sportievelingen gedurende één uur zullen lopen… 
en dit natuurlijk zonder onderbreking ! Alle deelnemers aan 
de programma’s worden uitgenodigd om zich gratis te laten 
inschrijven voor de jogging van de Vrede op 11 november.
Info : Bruno Schroeven, sportfunctionaris  
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )

Le Collège des Bourgmestre et échevins, à l’initiative de Michaël Vander Mynsbrugge,  
échevin des Sports, organise en collaboration avec le service des sports

Het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van Michaël Vander Mynsbrugge, 
Schepen van Sport, organiseert in samenwerking met de sportdienst

Je commence à courir
ik begin te lopen

& 1 H/u cHrono
Ces deux programmes d’entraînement sont faits pour vous!

2 foiS par SeMaine (mardi-jeudi) à partir du 17 aVriL  2012

deze twee trainingsprogramma’s zijn er voor u!
2 keer per week (dinsdag-donderdag) Vanaf 17 apriL 2012

1er rendez-vous : à 19h00 à l’accueil du complexe sportif
1ste afspraak : om 19u00 aan het onthaal van het sportcomplex
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2. Organisaties van de gemeentelijke Sportdienst

◗ Club Run-it 
Run-it, de joggingclub van Berchem die door de Sportdienst werd opgericht in 2010, geeft u  
afspraak elke woensdag om 19 u (behalve tijdens het schoolverlof) aan het onthaal van het sport-
complex om in groep te lopen en een gemeenschappelijke passie te delen : jogging. Wenst u op 
een aangename manier uw lichaamconditie op peil te  houden? Hebt u deelgenomen aan  « Ik 
begin te lopen » of «1 u chrono » ? Dan bent u meer dan welkom!

Data: van september tot juni.
Info : Bruno Schroeven, sportfunctionaris  
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )
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RUN-IT
JOGGING BERCHEM

INFO: 02/466.40.26 • 02/465.83.46 • bschroeven@1082berchem.irisnet.be

Venez courir avec nous les mercredis à 19 h au complexe sportif
Rue des Chalets 1 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Kom met ons lopen elke woensdag om 19 u aan het  
sportcomplex Lusthuizenstraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Du 21.09.2011 au 13.06.2012Vanaf  tot  
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Editeur responsable/ Verantwoordelijke 
uitgever: : Joël Riguelle,  avenue du Roi 

Albert 33 Koning Albertlaan -  Berchem-
Sainte-Agathe  1082 Sint-Agatha-Ber-

chem.
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-◗  Jogging van de Vrede en tafeltennistornooi
Sportieve happening voor jong en oud met een  
gevarieerd programma :

•  jogging 4,3 km, 8,6 km ou 12,9 km
•  kinderjogging (0,5 km en 1 km)
•  tafeltennistornooi

Datum : 11 november (ieder jaar)
Waar : gemeentelijk sportcomplex, Lusthuizenstraat 1
Prijs : 

• inschrijving kinderjogging :€ 1,50
•  inschrijving jogging < 12 jaar : € 1,50
•  inschrijving jogging > 12 jaar : € 2,50
•  inschrijving tafeltennistornooi : € 2,00

Programma : 12u : begin inschrijvingen jogging en 
tafeltennistornooi

•  13u : begin tafeltennistornooi
•  14u : start kinderjogging
•  14u30 : start jogging
•  16u30 : prijsuitreiking jogging en tafeltennistornooi

doorlopend : elastic-run, springkastelen, koordparcours, zumba dance
Info : Bruno Schroeven,  sportfunctionaris  
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )



2. Organisaties van de gemeentelijke Sportdienst
◗ Free-Foot (minivoetbaltornooi)
Gratis minivoetbaltornooi voor iedereen, al dan niet 
aangesloten bij een voetbalclub.

Data : De derde zondag van augustus
Waar : synthetisch voetbalterrein gemeentelijk  
sportcomplex
Leeftijden :  9 tot 11 jaar en12 tot 14 jaar
Ploeg :  5 spelers en 2 reservespelers gecoacht door een volwassene (+18 jaar)
Prijs : gratis
Programma :  groepswedstrijden en finalewedstrijden van 2x10 minuten
Info en inschrijven : Bruno Schroeven, Sportfunctionaris  
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )

◗ Carrefours des Générations
Deze dag van april staat in het teken van 
de toenadering tussen de verschillende 
generaties. Sportworkshops worden 
onder andere gegeven aan senioren en 
junioren, bijvoorbeeld petanque. Het 
doel van de activiteiten is beide  
doelgroepen op een aangename manier 
met elkaar te laten sporten. 

Data : 28 april
Plaats :  Park van het rusthuis  
Bloemendal in de Bloemkwekersstraat.
Gratis activiteiten : Zumba Dance,  Tai Chi, Pétanque
Info en inschrijven : Bruno Schroeven, Sportfunctionaris  
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )

Organisé par le Service des Sports, le Service de Prévention 
et l’Administration communale de Berchem-Sainte-Agathe

Ingericht door de Sportdienst, de Preventiedienst 
en het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

5ème Edition - 5de Editie   

5vs5

TOURNOI DE FOOTBALL 
VOETBALTORNOOI

9 - 11 ANS/JAAR
12 - 14 ANS/JAAR

21/08/2011
de 13h à 18h - van 13u tot 18u

INSCRIPTION LIBRE ET GRATUITE
VRIJE EN GRATIS INSCHRIJVING

AVANT LE / VÓÓR 17/08/2010
Complexe sportif de Berchem-Sainte-Agathe

Sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem
Rue des Chalets 1 - Lusthuizenstraat 1

02/466.40.26
Service des Sports - Sportdienst

02/465.99.15
Service de Prevention - PreventiedienstIN
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◗ Huldiging van de verdienstelijkste sporters
Om onze meest verdienstelijke sporters te huldigen en  het einde van het seizoen te vieren 
organiseert de sportdienst jaarlijks een prijsuitreiking  tijdens een receptie op uitnodiging.

Datum  : eind mei, begin juni
Waar : gemeentelijke feestzaal
Toegang : gratis
Programma  : onthaal van de sporters en hun familie om 20u00
receptie en trofeeënuitreiking
Info : Bruno Schroeven, sportfunctionaris 
(tel. : 02/466.40.26 - bschroeven@1082berchem.irisnet.be )

17
Karatéclub Le Chardon

De knapen van Berchem Basketball Club

De schaatster Isabelle Pieman met de Schepen 
van Sport Michaël Vander Mynsbrugge

De zaalvoetbalploeg Bardots Berchem
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3. Berchemse sportclubs

◗ American Football & Flag Football
Brussels Bulls
Lesley Moreels 0493/61.51.75 of info@brusselsbulls.be - www.brusselsbulls.be 
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1 
Vanaf 13 jaar

◗ Basketbal
Berchem Basketball Club
Yves Debacker : 02/465.49.22 debacker.yves@skynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 8 jaar

◗ Dans
Académie de la danse
Denis Van der Brempt 02/468.02.36 dvanderbrempt@1082berchem.irisnet.be
Koning Boudewijnplein 1
Vanaf 7 jaar

Aero-Combo (aerobic + tone-up)
Anne Jespers 02/482.00.10 dekroon@vgc.be - http://dekroon.vgc.be
GC De Kroon J .- B. Vandendrieschstraat 19
Voor volwassenen

Dance for kids
Anne Jespers 02/482.00.10 dekroon@vgc.be - http://dekroon.vgc.be
De Kroon J. - B. Vandendrieschstraat 19
Vanaf 6 jaar

Entrechats
Ninon Scheidweiler 02/242.29.40 entrechats@belgacom.net - www.danse-entrechats.net
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 3 jaar

Zumba Dance – Bobo dance club
Carla Francisco 0498/59.46.05 bobodanceclub@hotmail.com
Sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Voor volwassenen en voor kinderen

◗ Fietsen
Fietsrecreatieclub West-Uit
Pierre Verkest 02/465.39.99 pierre.verkest1@telenet.be - www.info-zomaar.be
Vanaf 12 jaar 
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◗ Gevechtssporten
Budo Club Berchem 
Philippe Helson 02/465.66.33 fa222343@skynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1 
Vanaf 6 jaar 

Budo Club/Aïkido Pascal Pace 0473/27.02.19 pascal.pace@skynet.be

Budo Club/Jiu-Jitsu Guy Berodes 0472/66.39.62 beroguy@edpnet.be

Budo Club/Judo Patrick Minnoy 0498/12.99.86 bn524386@belgacom.net

Budo Club/Karate Alain Berckmans 0475/91.09.01 alain.berckmans@dexia.be

Le Chardon
Marc Van Reybrouck 0475/87.22.48 marc.vanreybrouck@chello.be - www.karate-bruxelles.be
Gentsesteenweg 1285 
Vanaf 4 jaar

Taekwondo Phoenix Club
Rudy Mayence 0495/41.77.35
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 9 jaar 

◗ Gymnastiek/Yoga
Actieve Vrouwen Berchem
Maria Janssens 0472/86.46.91 archibaldjanssens@hotmail.com
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1 
Vanaf 15 jaar 

APS
Paul Vanderbeke 0479/46.11.33 paul.vanderbeke@euphonynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1 senioren

Body Club Senior
Jean Desmaele 02/465.75.85
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 50 jaar

Gym-Amitié
Danielle De Cock decock.francis@skynet.be 02/465.62.92
Gemeentelijk sportcomplex dames Lusthuizenstraat 1
Vanaf 40 jaar

Hatha – Yoga (Oscar) 
Georges Van Campenhout 02/465.06.64
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1 
Vanaf 18 jaar

Kleuterturnen
Anne Jespers 02/482.00.10 dekroon@vgc.be - http://dekroon.vgc.be
GC De Kroon J.-B. Vandendrieschstraat 19
Vanaf 3 jaar
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3. Berchemse sportclubs 
Seniorengym
D’Haenens Véronique 02/647.50.22 dekroon@vgc.be  http://dekroon.vgc.be 
De Kroon J.-B. Vandendrieschstraat 19

Yoga 
Anne Jespers 02/482.00.10 dekroon@vgc.be - http://dekroon.vgc.be
Gemeenschapscentrum De Kroon JB Vandendrieschstraat 19
Voor volwassenen

◗ Psychomotriciteit
En 2 temps 3 mouvements
Fanchon Paumen et Bénédicte Depotter 0479/54.02.78 et 0472/24.72.55 
en2temps3mouvements@gmail.com
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Van 3 tot 5 jaar

Mes-tissages
Monica Toro 0479/76.36.08 mestissages@hotmail.com
Gemeentelijke school, Koning Boudewijnplein 1
Van 4 tot 6 jaar

◗ Schaken FV
Schaakclub Mat
André De Schutter 02/465.30.21 zomaar@chello.be
Alcyonsstraat 23 Zaal 24
Vanaf 12 jaar

◗ Schermen
Brussels Fencing Club
Luc Dechamps 02/465.95.21 (na 18u) luc.dechamps1@telenet.be of Sunny Theunissen 0495/63.78.76 
(na 18u) sunny.theunissen@skynet.be 
www.brussels-fencing-club.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 7 jaar

◗ Tafeltennis
Ping-Pong Vrienden
Peter Decabooter 0497/64.40.44 peter.decabooter@telenet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 12 jaar
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◗ Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Energie
Jean-Paul de Crombrugghe 02/772.68.72 et Josiane Colle 0472/76.70.02 jeanloo@telenet.be 
et j.colle@skynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1

◗ Tennis
RTC Hirondelle
Carine D’hamers 02/468.05.73 cdhac@skynet.be 
www.rtchirondelle.be 
Openveldstraat 96
Vanaf 4 jaar

TC Brunin 0477/52.23.33
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1

TC La Silencieuse
Eric Sonnemans 0485/47.95.98 (sms) rickys39@hotmail.com 
www.rlsb.be/tennis
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 14 jaar

TC Wijmenier
André Jacquemyns 02/465.83.31 jacquemyns.andre@skynet.be - www.wijmenier.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 7 jaar

◗ Voetbal
FC Bosna
Eldin Hadzialijagic 0498/92.41.09 konjoharis@hotmail.com
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1

FC Fontaine
Marc De Vry 0475/32.99.76 devry.marc@skynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 16 jaar

FC Hellas
Georgios Marcopoulos 0476/46.11.10 fchellas@gmail.com - www.fchellas.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 16 jaar 
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3.Berchemse sportclubs 
FC Skippy Brussels
Stephane Pickaert 0476/53.19.91 stefan.pickaert@numericable.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 18 jaar

FC Snipers
Laurent Banbanasti 0479/90.62.39
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1

FC Warnimont
Jean Warnimont 0485/98.09.21
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1

Football Street Intelligent (FSI)
Seth Nkandu Ntondo 0486/79.32.23 fsi-asbl@hotmail.com
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1

VK Berchem
Guy Petit 0477/25.83.65 petit.g@skynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 6 jaar

VK Berchem dames
Sabrina Vander Linden 0477/38.57.84 sabrinavdl@msn.be - http://users.skynet.be/bk318111 
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 5 jaar

◗ Volleybal
Phénix Volley Brussels
Emmanuel Willems 0496/52.17.82 
http://phenixvolley.org 
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 5 jaar

Volley Club Berchem
David Laude 0478/73.37.81 laudedavid@hotmail.com
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1 

◗ Zaalvoetbal
ABCA-United Berchem
Paul Vanderbeke 0479/46.11.33 paul.vanderbeke@euphonynet.be 
www.abca-united-berchem.be 
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
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Atletico Berchem
Marc Vande Weyer 02/469.02.19 mvandeweyer@1082berchem.irisnet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 18 jaar

Bardots Berchem
Robert Jans 0478/88.20.33 robert.jans@hotmail.com
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 18 jaar

Berchem Best
Abdelhak Elberaichi 0474/74.70.31 aelberaichi@hotmail.com
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 18 jaar

Brussels International
Ihab Meyaheb 0476/24.18.51 - www.brussels-international.eu
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 16 jaar

Gunners omnisportklub
André Beeckman 02/465.01.04 abeeckman@mbhg.irisnet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 16 jaar

Locomotiv
Berchem Pierre Willems 0487/61.10.77 pierre.willems@bordet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 16 jaar

Norwest Berchem
Dimitri Nicolaëff 0498/39.05.90 dimitri.nicolaeff@skynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf 16 jaar

SAB-Génération-BSA
Ben Mettioui 0499/40.36.20 sbastiaens@1082berchem.irisnet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1

Smets United
Freddy Smets 0475/30.02.69 – 0489/23.41.27
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
Vanaf  4 tot 7 jaar + 1er ploeg

ZVK De Zebra’s
Jean-Pierre Van Nyverseel 0479/23.76.71 jpvannyverseel@skynet.be
Gemeentelijk sportcomplex Lusthuizenstraat 1
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verantw. Uitg.: Michaël vander Mynsbrugge, Schepen van Sport, Koning Albertlaan, 33 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

Gemeentelijk sportcomplex Sint-Agatha-Berchem
Lusthuizenstraat 1 • 1082 Sint-Agatha-Berchem

Bruno Schroeven, Sportfunctionaris
02/466.40.26 • bschroeven@1082berchem.irisnet.be

www.berchem.net


