INFRASTRUCTUURAANBOD SPORTPUNT ZWEVEGEM
NIEUWE GYM– EN JUDOZAAL , NIEUWE CONFERENTIE– EN VERGADERZAAL
SPORTPUNT ZWEVEGEM
 Gymzaal met vaste toestellen
Om de turnsport in optimale omstandigheden te kunnen begeleiden, werd een gymzaal gerealiseerd met een
vaste opstelling van de meest moderne uitrustingen.
Valkuilen, in de grond ingewerkte trampoline, saltogordels, trainersplatforms, turnvloer,... moeten de veiligheid van de gymnasten garanderen en hen optimale kansen bieden om complexe oefeningen aan te leren.
 Judozaal met tatami
In het nieuwe sportgebouw werd de judozaal ondergebracht. Op de tatami is er mogelijkheid voor gevechts–
en verdedigingssporten maar tevens voor diverse dans– en aerobicvarianten.
 Conferentie- en vergaderzaal
De conferentie– en vergaderzaal zijn geïntegreerd in het nieuwe complex.
In het bouwconcept werd optimaal rekening gehouden met de bereikbaarheid voor personen met een handicap.

OVERZICHT ACCOMMODATIES SPORTPUNT ZWEVEGEM
 Zwembad
Het 50-meterbad met beweegbare bodem en muur, het baby-, peuter-, kleuter- doorgroeibad, de 4 borrelbaden en de glijbaan bieden tal van mogelijkheden voor scholen, verenigingen en individuele gebruikers.
 Sporthal
In de sporthal zijn alle uitrustingen voorzien voor de klassieke sporten. De zaal heeft een oppervlakte van
51/35 meter en kan ingedeeld worden in 3 delen.

OVERZICHT ACCOMMODATIES IN OMGEVING SPORTPUNT ZWEVEGEM
 Atletiekpiste
Alle atletiekdisciplines kunnen beoefend worden op en rond de atletiekpiste.
 Voetbalterreinen en omnisportveld
De 2+1 voetbalvelden en het omnisportterrein zorgen voor de nodige outdoor- sportmogelijkheden.
 Tennisvelden en petanqueterreinen
Tegenover het zwembad situeren zich 8 buitenterreinen in gemalen baksteen, een minitennisveld en 4 indoorterreinen in mondorubber. Naast de tennisvelden liggen 2 petanqueterreinen.
 Handboog–, karabijn– en pistoolschieten
Schutters kunnen terecht in de olympische schietstand voor luchtdisciplines en kruisboogschieten.
 Fitness New Gym
Het fitnesscentrum is voorzien van een bijzonder groot gamma aan cardio– en krachttoestellen.
Contact: Ronny Derijcke, Avelgemstraat 22, 8550 Zwevegem (nabij de kerk) GSM: 0476 33 06 58
e-mail: ronny.derijcke1@telenet.be.

GEBRUIKSMOGELIJKHEID SPORTMATERIALEN
Vermelde sportaccommodaties zijn uitgerust voor de desbetreffende sporten. Kleine sportmaterialen kunnen
binnen Sportpunt voor welbepaalde doeleinden geleend worden bij de sportdienst. Voor scholen bestaan ook
een aantal kant en klare pakketten die vooral handig zijn voor schoolsportdagen.

BEREIKBAARHEID
De verschillende accommodaties worden geëxploiteerd door verschillende vzw’s, gemeente of hoofdgebruikers.
Het volstaat om de sportdienst te contacteren die u zal begeleiden in de reservaties.
Sportdienst Sportpunt Zwevegem, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem Tel. 056 76 58 00, e-mail:
sport@zwevegem.be, www.zwevegem.be/sport

COMBINATIEGEBRUIK SPORTACCOMMODATIES
 Sport en seminaries, congressen, theorieles,…
Verenigingen, organisaties en scholen kunnen de sportactiviteiten alternerend of gelijktijdig laten doorgaan
met bv. seminaries of theoretische toelichtingen,…
Daarvoor zijn in de onmiddellijke omgeving van de sportinfrastructuur de vergaderzalen ter beschikking.
Van deze mogelijkheid wordt frequent gebruik gemaakt door scholen die bv. gelijktijdig theorieles geven aan
1 klas en sportles aan een andere klas om na bv. een uur om te wisselen. Op die manier kan het busvervoer
gereduceerd worden.
 Sport in– en outdoor
Voor wie een training of les wilt opsplitsen in een binnen– en buitengedeelte zijn er een aantal mogelijkheden in
Sportpunt Zwevegem.
Zo kan je bv. de opwarming buiten geven op de atletiekpiste of het trimpad om vervolgens het meer technische
gedeelte van de les binnen af te werken.
Wie, afhankelijk van de weersomstandigheden de training ofwel binnen ofwel buiten wenst te geven, kan de
mogelijkheden bespreken bij reservatie.
 Meerdere sportdisciplines
Voor sportdagen, -manifestaties en -evenementen is Sportpunt Zwevegem de ideale locatie omwille van de vele
sportdisciplines die kunnen gecombineerd worden. (atletiek, tennis, petanque, zwemmen, in– en outdoorsporten,
voetbal, duiken, aquajogging,…)
Deze combinatiemogelijkheden blijven echter niet beperkt tot Sportpunt Zwevegem want in de directe omgeving zijn ook een aantal bijzonder aantrekkelijke faciliteiten. (fitness, kajak, petanque, tafeltennis in centrum
De Brug, tennis, pistool– en karabijnschieten aansluitend bij Sportpunt Zwevegem, avonturensport in
Transfo Zwevegem, paintball in Paintball Valley, mountainbike– en fietsroutes,…)

ENKELE SPORTDAGMOGELIJKHEDEN
(voor meer info en andere mogelijkheden: contacteer vrijblijvend de sportdienst)
 ZWEMMEN, ATLETIEK, INDOORSPORTEN en FITNESS
Afspraken i.v.m. de atletiekpiste, het zwembad en de sporthal van Sportpunt Zwevegem kunnen gemaakt worden met de sportdienst, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem tel.: 056 76 58 00, sport@zwevegem.be
De fitness (New Gym) is verhuisd naar de Avelgemstraat 22 te Zwevegem (nabij de kerk). Afspraken kunnen
rechtstreeks met de uitbater van de New Gym gemaakt worden.
Ronny Derycke 0476 33 06 58 - e-mail: ronny.derijcke1@telenet.be.
 TENNIS, KARABIJN– EN PISTOOLSCHIETEN
Afspraken i.v.m. de tennisterreinen worden rechtstreeks gemaakt met de Koninklijke Gemeentelijke Tennisclub Zwevegem, Bekaertstraat 11a, 8550 Zwevegem tel.: 056 75 62 88, info@kgtczwevegem.be
Afspraken i.v.m. karabijn– en pistoolschieten worden rechtstreeks gemaakt met de Schuttersvereniging
St. Barnabas Zwevegem, Vanherweghe Bart - Herpelstraat 4 - 8530 Harelbeke - tel.: 056 70 33 99 - gsm:
0487 65 74 04 - email: vanherwegheb@gmail.com
 KAJAK
Afspraken i.v.m. kajakmogelijkheden op het kanaal Bossuit-Kortrijk worden rechtstreeks gemaakt met de
verantwoordelijke van de Koninklijke Sobeka Kanoclub Zwevegem.
Bettens Maaike - Otegemstraat 76 - 8550 Zwevegem - gsm: 0495 60 01 11 - email: maaike.bettens@gmail.com
 AVONTURENSPORTMOGELIJKHEDEN
Afspraken i.v.m. avonturensport in Transfo Zwevegem worden rechtstreeks met de organisatie Oenanthe
gemaakt.
Landré Hugo, Knokstraat 3, 8570 Vichte, gsm: 0497 83 80 54, email: info@oenanthe.be , website:
www.oenanthe.be
 Paintball Valley
Avelgemstraat 100e - 8550 Zwevegem, gsm: 0495 46 91 51, email: info@paintballvalley.be, website:
www.paintballvalley.be
 MOUNTAINBIKETOCHT
In Zwevegem zijn 2 mountainbikeroutes bewegwijzerd: de Zwevegemse- en de Boerhovenroute. Infofolders
zijn te verkrijgen bij de sportdienst.
 PETANQUE, TAFELTENNIS
In Centrum De Brug kan je rechtstreeks met de hoofdgebruikers afspraken maken. Voor de petanquesport is
dit Paul Tanghe, Avelgemstraat 68, 8550 Zwevegem, tel.: 056 75 63 16, tanghe.paul@outlook.be
Voor tafeltennis is dit Vanhoutte Daniël, Vandevennestraat 31, 8550 Zwevegem - tel.: 056 75 62 53
 ORIENTATIESPORT, RAD VAN K. LORIE, VOLKSSPELEN
In Sportpunt Zwevegem is een kant-en-klaar pakket ter beschikking voor het beoefenen van de oriëntatiesport.
Scholen die spelenderwijs gezondheidsprincipes willen bijbrengen, kunnen gebruik maken van het spel “Rad van
K. Lorie”. De gezondheidsdriehoek en het begrip “calorie” vormen de basis van dit sportspel.
De jeugddienst beschikt tevens over een 10-tal verschillende volksspelen die kunnen geleend worden.

BEZOEK OOK DE BIBLIOTHEEK
Na afspraak: toegankelijk voor klassen op werkdagen van 8-12 u. en van 13-20 u.

