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Voorwoord
’Als ik de hellingen in Gelrode vlot op kon, wist ik dat het
een goed wedstrijdweekend zou worden’, zegt Sven Nys. Zijn
Sven Nys Cycling Route is dan ook een pittige tocht: 93 kilometer over de heuvels en door de dalen van het Hageland.
Een prachtige lus die elke wielerliefhebber gewoon moet gedaan hebben. We zijn als provincie fier dat we met deze nieuwe fietsroute eer kunnen bewijzen aan één van de grootste
sportfiguren van Vlaams-Brabant. Een voorbeeld en inspiratie
voor veel jonge fietsertjes. Hoe meer jongeren we aan het
sporten krijgen, hoe beter. Want dat blijft de bedoeling van
het provinciale sportbeleid: iedereen aan het sporten krijgen.

MIXER

Wilt u uw sportclub eens in de kijker plaatsen?
Of heeft uw sportclub of gemeente een
sportactiviteit die absoluut niet te missen is?
Of een ander sportnieuwtje?
Laat het ons weten via sport@vlaamsbrabant.be

Echt iedereen, ook mensen met een beperking. Daarom geeft
de provincie in 2017 flink wat subsidies aan 33 G-sportinitiatieven. Eén van hen is de zwemclub BOAS in Meise. Elke
zaterdagochtend verzamelen dertig kinderen en volwassenen
met een beperking in zwembad De Wauwer voor een uur
zwemplezier. Een werking die het moet doen met geëngageerde vrijwilligers, en die steunen we met heel veel plezier.
In dit nummer gaan we mee het water in.
En volgend jaar? Dan hopen we dat Vlaanderen
dergelijke initiatieven een even warm hart toedraagt. De provincie is dan niet meer bevoegd
voor persoonsgebonden bevoegdheden als sport.
Maar onze G-sporters en hun begeleiders verdienen alle steun!

Marc Florquin
gedeputeerde voor
sport en gezondheid
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G-voetbal met
Hoger Op Wolvertem
Merchtem
Voetbalclub Hoger Op Wolvertem Merchtem start met
G-voetbal, dat is voetbal voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
De club informeerde zich bij andere clubs die G-voetbal al langer
aanbieden, zoals Club Brugge, en organisaties als Sport Vlaanderen en Recreas vzw. Op donderdag 6 april was het zover, dan
organiseerde de club een eerste initiatietraining G-voetbal. Elke
deelnemer kreeg een leuke verrassing mee naar huis.
Interesse? www.wolvertem-merchtem.be

Zemst wordt centrum
van de curlingsport
G-stratenloopcriterium
Dankzij Regio Oost-Brabant Atletiek vzw wordt voor
de eerste maal een G-stratenloopcriterium in de regio Aarschot georganiseerd.
Met deze recreatieve loopwedstrijden wil men personen met
een beperking , samen met hun begeleiders, familie en vrienden, de beleving en het sociale gebeuren dat de reguliere
stratenlopen kenmerkt, laten ervaren. Deelnemen, plezier en
beleving zijn hier belangrijker dan winnen!
Tijdens de volgende stratenlopen wordt een G-loop over een
afstand van 800 m à 1 km in het programma opgenomen:
 Meetshovenloop Betekom-Aarschot
Vrijdag 28 april 2017
 Aarschotse Stratenloop
Maandag 5 juni 2017
 Grote Prijs Paul Dams Tremelo
Vrijdag 21 juli 2017
 Stratenloop Gelrode
Zaterdag 5 augustus 2017
 BSJ Jogging Ourodenberg-Aarschot:
Vrijdag 25 augustus 2017

De allereerste curlinghal van het land staat in de steigers
in Zemst.
Het initiatief kwam van de Curling Club Zemst, dat met een crowdfundingcampagne een flink startkapitaal verzamelde. Curling is een
heel toegankelijke Olympische Wintersport waarbij zware stenen over
het ijs worden geschoven onder begeleiding van twee vegers die het
pad effenen. Het is de meest toegankelijke
ijssport, ook voor recreanten en rolstoelgebruikers. Daarom steunt de provincie Vlaams-Brabant de bouw van de
nieuwe hal met een subsidie van
100.000 euro.

Sporthal PIVO
in gebruik
De nieuwe sporthal op de PIVO-site in Asse is
klaar.
De sporthal wordt overdag gebruikt door de politieschool, het opleidingscentrum van de brandweer en
een aantal gemeentelijke scholen. ‘s Avonds staat de
sporthal ter beschikking van de sportclubs van Asse.
Zo wordt de infrastructuur optimaal benut.
www.pivo.be
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Sven Nys zet het Hageland op de wielerkaart

In het spoor
van Sven Nys
Na Eddy Merckx heeft nu ook die andere grootmeester van de fiets - Sven
Nys - zijn fietsroute door het Hageland. De Sven Nys Cycling Route is 93
kilometer lang en netjes bewegwijzerd. Een must voor elke wielerliefhebber
en geoefende fietser.

“Vijftien jaar lang was het voor mij
dagelijkse kost om door het Hageland te
fietsen. De hellingen op, tussen de
fruitbomen door, over de kasseibaantjes. Na al die jaren is er geen
bocht of straatje dat ik niet ken’’

De Sven Nys Cycling Route vertrekt aan de voet van de
Balenberg in Tremelo. Een legendarische plek waar elk jaar
op 1 januari de Grote Prijs Sven Nys wordt gereden. Op
de top pronkt het Sven Nys Cycling Center, een ode aan
de cyclocross. De route kronkelt zich een weg door onder meer Gelrode, Aarschot, Rilaar, Tielt-Winge, Lubbeek,
Holsbeek en Rotselaar. De provincie Vlaams-Brabant zorgde voor de praktische uitwerking en de bewegwijzering.
‘Waarom het Hageland? De streek heeft mijn carrière
groot gemaakt’, vertelt Sven Nys. ‘Vijftien jaar lang was
het voor mij dagelijkse kost om door het Hageland te ﬁetsen. De hellingen op, tussen de fruitbomen door, over de
kasseibaantjes. Na al die jaren is er geen bocht of straatje
dat ik niet ken. Het is een pittige streek voor elke wielertoerist, maar ook een bijzonder mooie streek. Je hoeft
niet naar de Vlaamse Ardennen voor die korte, venijnige
hellingen waar we in Vlaanderen zo bekend voor staan, in
het Hageland vind je die ook.”
MOEDERMEULE

Proeven van
offroad fietsen
Is veldrijden of bmx’en iets voor jou? Waag je aan
een initiatie op de enige echte Balenberg in Tremelo
en kom het te weten. Tijdens deze twee uur durende
sportinitiatie voor jongeren maak je kennis met alle
takken van het offroad ﬁetsen. Je krijgt de basistechnieken aangeleerd van bmx, trial, mountainbike en
veldrijden. Klimmen, dalen, ‘sur placen’, springen …
echt alles komt aan bod. Informatie en inschrijven
via www.tremelo.be/vrijetijdsloket.
4
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Een organisatie van Sportregio Noord van de provincie Vlaams-Brabant

Welke plekken blijven hem bij? ‘De hellingen in Gelrode,
rond de Moedermeule’, zegt Sven. ‘Die heb ik duizenden
keren beklommen, telkens opnieuw, telkens beter en met
de nodige versnellingen. Op den duur voelde ik op die hellingen of ik een goede wedstrijd in het weekend zou rijden
of niet. Ik ﬁets nog steeds vlot de hellingen op. Eén keer
toch, niet meer tien keer na elkaar zoals vroeger.’
De hellingen, modderige veldwegen en hobbelige kasseistroken maken het Hageland een gevarieerd oefenparcours.
Niet zonder risico, zelfs Sven ging al wel eens onderuit. ‘In
Rillaar bijvoorbeeld. Op een schijnbaar ongevaarlijk vlak
stuk nog wel. Het begon te regenen en ik probeerde mijn

regenjasje uit de zak van mijn truitje te halen. Met beide
handen. Geen goed idee. De wind blies mijn voorwiel opzij
en ik lag er. Zonder al te veel erg, gelukkig.’

“Ik fiets nog steeds vlot de hellingen op. Eén keer toch, niet meer
tien keer na elkaar zoals vroeger.”

SVEN NYS CLASSIC
Op 2 september 2017 nodigt Sven alle ﬁetsers en wielertoeristen uit op de Sven Nys Classic door het Hageland. Net als de Fabian Cancellara Classic in Harelbeke,
de Philippe Gilbert Classic in Aywaille en de Greg Van
Avermaet Classic in Berlare. ‘Door bekendheid te geven
aan mijn ﬁetsroute en een rondrit te organiseren, maak ik
mensen warm om te sporten. En geen streek is daarvoor
beter geschikt dan het Hageland. Denk je dat het toeval
AFSLUITEN MET
is dat ook Eddy Merckx zijn Eddy Merckxroute door het
BART KAËLL
Hageland heeft?’
De volgende Sporteldagen
vinden
Diest is
(Den
De folder met de kaart van de Sven
Nys plaats
CyclinginRoute
20 september)
en
gratis te krijgen in de toeristischeAmer,
kantoren
in het HageAarschot (stadsfeestzaal, 25
land.
oktober). Om het jaar goed
De folder staat ook online op:af te sluiten organiseert de
www.toerismevlaamsbrabant.be.
sportregiowerking na de
Sporteldag in Aarschot een
optreden van Bart Kaëll.
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Het zwembad in met zwemclub
BOAS in Meise

Zwemmen
met een beperking

SUBSIDIES VOOR G-SPORT
Zwemclub BOAS krijgt in 2017 een subsidie van de
provincie voor haar G-werking, net als 32 andere
sportinitiatieven.
 Basketclub Asse-Ternat: 849 euro
 Fietstochten

voor mensen met een beperking,
Begijnendijk: 1324 euro

Bij zwemblub BOAS is er maar één voorwaarde om je lid te kunnen
maken: de club telt alleen leden met een beperking.
Dat belet de zwemmers niet om zich te amuseren of
zich voor te bereiden op een wedstrijd. We namen een kijkje
in zwembad De Wauwer in Meise.

 Join2bike van Belgian Power, Leuven: 1122 euro
 Zwemclub BOAS, Meise: 3365 euro
 Zwemmen CAS: 2162 euro
 G-atletiek, DCLA Leuven: 2064 euro
 Taekwonde vzw, Diest: 1347 euro
 G-karate Vlaanderen: 2244 euro
 G-sport Pajottenland vzw: 3365 euro
 G-sport Tienen: 2244 euro
 G-tennis, BTC Stade Leuven: 1122 euro

Het is zaterdagochtend en in het zwembad De Wauwer verzamelt een bonte groep zwemmers met een
beperking. Kinderen met het syndroom van Down,
volwassenen met een fysieke beperking, een jongetje
met autisme, en meer kinderen en volwassenen maken
zich klaar voor een uurtje zwemmen. Hoofdcoach Luc
Swankaert begeleidt de meest gevorderde zwemmers.
Elke vrijdagavond neemt hij daarvoor speciaal het
vliegtuig uit Berlijn, waar hij als IT’er werkt. Zijn zoon
Cyriel coacht ook. De zwemsters Eline Heyns, Jolien
Verdickt en Judith Vrydag ontfermen zich over de meer
recreatieve zwemmers.

DE JUISTE AANPAK
Eén van hen is Jeroen De Schouwer, een jongetje met
autisme. Terwijl hij zich amuseert in de les, trekt papa
Patrick baantjes. ‘Jeroen zwemt graag maar is enorm
competitief. Hij heeft moeite met sociale vaardigheden’, vertelt Patrick. ‘In groep functioneert hij niet
gemakkelijk. Met het Revalidatiecentrum Buggenhout
probeerde hij al eerder zwemles, maar na enkele lessen telden de begeleiders vast dat het niet lukte. Het
groepsgebeuren was te veel voor hem. Via de papa
van een zwemstertje bij deze zwemclub, kwamen we
bij BOAS terecht. De aanpak hier ligt hem veel beter.’

Elsje Van Praet heeft net een tiental baantjes gezwommen. Ze houdt van zwemmen, maar in een reguliere
club ligt dat niet voor de hand want Elsje is heel
slechtziend. ‘Af en toe kom ik wel vrij zwemmen’, zegt
ze. ‘Dan houdt de badmeester een oogje in het zeil. In
deze club heb ik echt goed leren zwemmen. De sfeer
is prima, met veel jonge mensen en een goede begeleiding.’

AFDELINGEN IN HEEL VLAANDEREN
Zwemclub BOAS werd in 2004 opgericht door Dries
Christiaens en Koen Van Landeghem. Het duo werd
in 2000 aangesteld door het Belgisch Paralympisch
Comité (BPC) als nationale trainers voor de topzwemmers met een beperking in Vlaanderen. ‘We stelden
vast dat er nood was aan een zwemclub voor mensen
met een beperking’, vertelt Dries, nog steeds de secretaris van de club. De club startte in het zwembad
van een school in Laken. Vandaag zijn er afdelingen in
Gent, Kortrijk, Meise, Neder-Over-Heembeek, Roeselare en Wingene. ‘En elke zwemcub zit vol’, zegt Dries.
‘Alleen in Gent zijn nog wat plaatsen vrij. Die club hebben we in 2015 overgenomen van SRUG Swimming.’

 G-basketbal, Leuven Bears: 1122 euro
 Judo/kata, Special Team Spirit, Landen: 1167 euro

“In deze club heb ik echt
goed leren zwemmen. De
sfeer is prima, met veel
jonge mensen en een
goede begeleiding.”

 Zwemlessen, gemeente Steenokkerzeel: 1122 euro
 G-omnisportkamp stad Tienen: 1122 euro
 G-zeilen: WaterSportKringLuM Vilvoorde: 2244 euro
 Zitvolleybal, vzw Kruikenburg ternat: 1561 euro
 Rolstoeltennis, THOF Recreas Asse: 1640 euro
 Paardrijden, ‘t Haverenhof Zemst: 3365 euro
 Stratenloop, Betekomse Atletiekvereniging: 673 euro
 B adminton, NERO’s badmintonclub Hoeilaart: 471 euro

WEDSTRIJDEN

 G-voetbal, Jeugdvoetbal vzw Kampenhout: 2860 euro

De club biedt voor ieder wat wils, en iedereen is
welkom. ‘We streven naar een mix van mensen
met een mentale en fysieke beperking. Zowel
recreatieve zwemmers als zwemmers die meer
competitief ingesteld zijn. Ik heb ervaring met
topsport, maar voor mij is iemand die alleen
maar baantjes wil zwemmen even belangrijk
als iemand die traint om deel te nemen aan
wedstrijden’, vertelt Dries. ‘We motiveren de
zwemmers wel om af en toe een wedstrijdje

 Paardrijden, Polly’s Ranch Oplinter: 3365 euro

www.vlaamsbrabant.be/g-sport

 Fit & Fun, gemeente Haacht: 2423 euro
 G-voetbal: BOKA Dilbeek: 841 euro
 G-sportkamp, gemeente Grimbergen: 2793 euro
 G-dans, BLITS 78 Bierbeek: 1485 euro
 G-voetbal, Greenstars Boutersem: 2244 euro
 G-netbal, Kevoc Keerbergen: 919 euro
 Omnisportcreakamp, vzw Sportminded Eppegem: 3365 euro
 G-multisport zomerkamp, Gym Rotselaar-Wezemaal: 661 euro
 G-gym De Gympies Keerbergen: 3365 euro
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 G-voetbal, Crossing Vissenaken: 1784 euro
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SPORTIEVE KALENDER
Sportregio Getevallei
016-26 76 61
29/04:
13/05:
16/05
30/05:
03/06:
06/06:
08/06:
10/06:
21-25/08:
08/09:

Kijk! Ik fiets! - Linter/Zoutleeuw
Kijk! Ik fiets! - Geetbets
Junior Sport-AVAL - Bierbeek
Sport-AVAL - Zoutleeuw
Kijk! Ik fiets! - Landen
Kijk! Ik fiets! - Tienen
Sporteldag - Waanrode
Kijk! Ik fiets! - Kortenaken
Fun & Adventure - Gent/Heusden-Zolder/Knokke/Geetbets
Busvervoer Memorial Van Damme - Brussel

Sportregio Winge-Demervallei
016-26 76 61
09/05:
16/05:
10/06:
14/06:
17/06:
03-07/07:
14/09:
19/09:

Sporteldag - Scherpenheuvel-Zichem
Junior Sport-AVAL - Bierbeek
Kijk! Ik fiets! - Begijnendijk
Kijk! Ik fiets! - Holsbeek
Kijk! Ik fiets! - Scherpenheuvel-Zichem/Tielt-Winge
Aventure-Days - Jupille
Vita-MIN! - Rotselaar
Sporteldag - Diest

Sportregio Pajottenland
016-26 76 62
25/04:
31/05:
04/06:
10/06:
10/06:
11/06:
13/06:
15/06:
01/07:

Sporteldag - Gooik
Kijk! Ik fiets! - Affligem
Kijk! Ik fiets! - Roosdaal
Kijk! Ik fiets! - Herne /Pepingen
Kijk! Ik fiets! - Bever/Galmaarden
Kijk! Ik fiets! - Lennik
Sportdag gemeente- en OCMW- personeel - Roosdaal
Sportspecial - Affligem
Kijk! Ik fiets! - Gooik

Sportregio Noord
016-26 76 66
05/04 -24/05: Initiatie veldrijden / BMX – Tremelo
21/04 - 23/06: Zwemmen voor 50-plussers – Tremelo
04/05:
Sporteldag – Durbuy
20/05:
Kijk! Ik fiets! - Kampenhout
07/06:
Kijk! Ik fiets! - Tremelo
17/06:
Kijk! Ik fiets! - Keerbergen
17/06:
Kijk! Ik fiets! - Haacht
14/09:
Vita-MIN - Rotselaar

8

Sportregio Noord-West
016 - 26 76 66
06/05:
09-18/05:
17/05:
24/05-21/06:
28/05:
07/06:
08/06:
10/06:
10/06:
15/06:
17/06:
17/06:

Kijk! Ik fiets! - Vilvoorde
Leren Fietsen voor volwassenen - Vilvoorde
Kijk! Ik fiets! - Asse
Leren Fietsen voor volwassenen - Asse
Springkastelenfestival - Meise
Kijk! Ik fiets! - Meise
Sportdag gemeente - en ocmw personeel - Meise
Kijk! Ik fiets! - Merchtem
Kijk! Ik fiets! - Opwijk
Sportspecial - Affligem
Kijk! Ik fiets! - Kapelle-op-den-Bos
Kijk! Ik fiets! - Londerzeel

Sportregio Zuidwest Rand
016-26 76 62
20/05:
21/05:
31/05:
11/06:
15/06:
18/06:
18/06:

Kijk! Ik fiets! - Schepdaal
Kijk! Ik fiets! - Beersel
Kijk! Ik fiets! - Drogenbos
Kijk! Ik fiets! - Halle
Sportspecial - Affligem
Kijk! Ik fiets! - Sint-Pieters-Leeuw
Kijk! Ik fiets! - Sint-Genesius-Rode

Sportregio Dijle & Hageland
016-26 76 60
30/04:
Kijk! Ik fiets! - Lubbeek
06/05:
Kijk! Ik fiets! - Herent
06/05:
Kijk! Ik fiets! - Bertem
07/05:
Kijk! Ik fiets! - Boutersem
07/05:
Kijk! Ik fiets! - Lubbeek
16/05:
Junior Sport-AVAL - Bierbeek
30/05:
Sport-AVAL - Zoutleeuw
27/07: 	Watersportdag voor tieners - The Outsider Coast
Westende
23/08:
Tienersportdag - Airzone - Kontich

Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen
016-26 76 60
14/05:
17/05:
21/05:
28/05:
28/05:
11/06:
18/06:
20/06:
24-25/08:

Kijk! Ik fiets! - Zaventem
Kijk! Ik fiets! - Huldenberg
Kijk! Ik fiets! - Overijse
Kijk! Ik fiets! - Wezembeek-Oppem
Kijk! Ik fiets! - Tervuren
Kijk! Ik fiets! - Kraainem
Kijk! Ik fiets! - Hoeilaart
Regionale Sporteldag - Wezembeek-Oppem
Avontuurlijke tiener 2-daagse - Oudenaarde

