
Volleybalclub Herk-de-Stad
Sportcentrum Herkules 
Elke woensdag en vrijdag in 
september van 17 tot 18.30 uur 
voor jeugd vanaf 6 jaar
www.vcherkdestad.be 

TTC Schulen tafeltennis
Sporthal Schulen, Manestraat 
Elke maandag in september 
van 21 tot 23 uur voor 
volwassenen
Elke dinsdag in september van 
18 tot 19.30 uur voor jeugd
Elke woensdag in september 
van 18 tot 19.30 uur voor jeugd

Zondag 15/9 17.30- 21 uur 
Gratis toegang tot de eerste 
match van de Heren in de 
Super League 
www.ttcschulen.be 

Sporta TC tennis
Tennisterrein Manestraat, 
Schulen
Zaterdag 21 september kids en 
volwassenen van 10 tot 12 uur 
www.sportatc.be

Jiu-Jitsu 
Sportcentrum Herkules 
Dinsdagen van 19.30-21.00 uur
Donderdagen van 19-21 uur
www.jigo-tai.com

Dansgroep Solo
Sportcentrum Herkules 
Donderdagen van 17-21 uur
17-18 uur kleuters vanaf 2,5 j
18-19 uur 1ste en 2de lj
19-20 uur 3de en 4de lj
20-21 uur 5 en 6de lj
https://dansgroepsolo.be/

Poong Cha Taekwondo
Sportcentrum Herkules 
Elke maandag van 18.30 tot 20 
uur voor jeugd
Elke vrijdag van 18.30 tot 19.30 
uur voor jeugd
Elke vrijdag van 19.30 tot 21 uur 
voor volwassenen
www.poongchavzw.be

Rohay karate
Sportcentrum Herkules 
Elke woensdag van september 
van 18.30 tot 20.30 uur
Elke zaterdag van 10 tot 12 uur
www.woutersnd.wixsite.com/
karate-club-rohay

Schubad Herk badminton
Sportcentrum Herkules 
Elke di, woe en don ( vrij spel ) van 
20 tot 22 uur voor volwassenen
Elke dinsdag (training) van 
september tussen 18.30 en 20 
uur voor jeugd
Elke zaterdag van 9 tot 10.30 
uur voor de +12 jarigen en van 
10.30 tot 12 uur voor de -12 
jarigen (trainingen)
Elke zondag vrij spel van 10 tot 
12 uur voor volwassenen
www.schubadherk.be

Chakushin kickbox
Sportcentrum Herkules 
Maandag van 19.30-21.00 uur 
voor jeugd en volwassenen
Elke woensdag van 20.30-22 
uur voor jeugd en volwassenen
Vrijdagen van 19.30-21.00 uur
http://users.skynet.be/chakushin/

Dancefitness 
Sportcentrum Herkules 
(1 les gratis proberen, 
enkel voor niet leden/volwassenen)
Maandag BBB van 19-20 uur
Maandag pilates van 20-21 uur
Dinsdag fatburn van 19-20 uur 
Dinsdag zumba van 20-21 uur 
Woensdag piloxing van 19.30-
20.30 uur
Woensdag yogilates van 20.30-
21.30 uur
Zondag piloxing 10.30-11.30 uur
www.dancefitnesshasselt.com
Contact: Anita Daniëls 0479 47 98 29

Turnkring 
Sportcentrum Herkules 

Dans
Dynamic Dancers MINI’S
1ste en 2de kleuterklas 
dinsdagen van 16.30 tot 17.30 uur
Dynamic Dancers KIDS
3de kleuterklas en 1ste lj. elke 
dinsdagen van 17.30 tot 18.30 uur
Dynamic Dancers JUNIORS
2de, 3de & 4de lj. 
vrijdagen van 16.30 tot 17.30 uur
Dynamic Dancers TEENS
5de, 6de lj. en 1ste, 2de 
secundair 
vrijdagen van 17.30 tot 18.30 uur

Turnen/multimove
Vanaf 2.5 jaar elke zaterdag van: 
13-14 uur kleuters of 14-15 uur 
lager onderwijs

Ropeskipping
woensdag van 17.15-18.15 uur
www.turnkringherkdestad.be

PROGRAMMA HERK-DE-STAD

Dienst Sport

Tai Chi Chuan
Sportcentrum Herkules 
Zaterdag 14/9 
van 10 uur en 11 uur vanaf 18 j
Zaterdag 21 en 28/9
van 9.30 tot 10.30 uur vanaf 18 j
www.taichi-herkdestad.be

Spin it 
Sportcentrum Herkules 
woensdag 4 of 11 sept:
Beginners: 15-16 uur
(Ik wil leren rollen, remmen en 
meer evenwicht leren hebben 
op inlineskates.)
Middengroep: 16-17 uur 
(Ik wil leren overstappen, meer-
dere remstoppen, springoefe-
ningen,... Alle technieken voor 
op de weg.)
Gevorderden: 17-18 uur
(Ik wil kunstjes leren op 2 
wieltjes, de hockeystop, 
tochtjes maken en nog veel 
meer)

Donderdag 5 of 12 september:
Gevorderden: 18.30-20 uur 
(Ik kan al goed inlineskaten 
en wil dit delen met anderen. 
Samen plezier maken. Je leert 
ook technieken zoals slalom, 
high jump, slides, op 1 wiel, 
speed en nog veel meer)
www.spin-it.be

Sportcentrum Herkules
Ursulinenstraat 1 bus 1
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 25 95
sportdienst@herk-de-stad.be



TOON JE 
SPORTCLUB
@ SCHOOL

Sporters beleven meer, 
ook in Herk-de-Stad
Dat Herkenaren meer beleven in de sport, maakt het stijgend 
aantal deelnemers aan sportactiviteiten en -kampen in Herk-de-
Stad duidelijk. Ook de komende jaren blijft de dienst Sport hard 
werken om nog meer Herkenaren aan het sporten te krijgen. Zo 
laten ze de Herkenaren zien dat het niet alleen fijn vertoeven is in 
Herk-de-Stad, maar ook fijn om te sporten. En dat de inspanningen 
van de dienst Sport lonen, blijkt aan de award die de dienst Sport 
vorig jaar van Sport Vlaanderen ontving omdat vijf van de zeven 
uitdagingen van Sport Vlaanderen goed werden uitgevoerd. 
Daarom mag Herk-de-Stad zich dit jaar #sportersbelevenmeer-
stad noemen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om ook in 2020 
weer sportstad te worden. 

Nu is het echter jouw beurt !
Laat zien hoe jij meer beleeft tijdens het sporten!
Wat moet je doen? Post een foto van jezelf tijdens het sporten op je 
Facebookpagina en gebruik de hashtags #sportersbelevenmeer 
#sportherkdestad. Vergeet ook niet je bericht openbaar te zetten. 

KOM IN SEPTEMBER 1 DAG IN SPORTKLEDING NAAR SCHOOL 
JE SCHOOL LAAT WETEN WANNEER


