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EIGENAAR SKIPISTE ZONDAL VERBOLGEN OVER SLUITING IJSBAAN RUGGEVELD

'Vijfduizend kinderen in de kou'
29/10/2010 om 00:00 door Christine De Herdt

Jef De Clerck, die zich al 40 jaar uitleeft op zijn geliefde Zondal, ziet met lede ogen aan wat de stad van plan is met
Ruggeveld. 'Schoolkinderen combineerden meestal het schaatsen met het skiën. Schrap je Ruggeveld, raak je ook aan
onze skipiste.' Chris

ANTWERPEN  Jef De Clerck, de eigenaar van skipiste Zondal, is niet de spreken over de

beslissing van de stad om de ijsbaan Ruggeveld volgend jaar te sluiten. 'Vijfduizend
schoolkinderen kunnen niet meer komen schaatsen maar ze zullen ook niet meer komen
skiën.'

De stad maakte eerder deze week bekend de ijsbaan van Ruggeveld in Deurne na bijna veertig jaar te zullen
sluiten. Er zou een oplossing gezocht worden voor de twee clubs  de Antwerp Phantomhockeyspelers en
de kunstschaatsers  die er al jaar en dag trainen. Tijdelijk, dat wel, in afwachting van een nieuw
sportcentrum. Of in het slechtste geval definitief.
Niet alleen de clubleden likken hun wonden. Jef De Clerck, eigenaar van de aanpalende skipiste Zondal,
weet dat er met de sluiting nog veel meer leed gemoeid is. 'Duizenden kinderen komen hier sporten', stelt hij.
'Hun leerkrachten boeken dan meestal een combiticket: in de voormiddag twee uur skiën, in de namiddag
twee uur schaatsen. Schrap je de ijsbaan, dan zullen ze ook niet meer op de borstels komen skiën.'

Uit recente cijfers van de stedelijke sportdienst blijkt ook dat er in 2009 liefst 4.480 schoolkinderen naar
Ruggeveld kwamen voor één van beide sporten. Worden daar particulieren en clubs bijgerekend, dan gaat
het over 9.000 mensen. 'Maar in werkelijkheid gaat het om nog meer volk . Ze boeken dikwijls rechtstreeks
bij mij skilessen. En dat wordt niet in de statistieken opgenomen', voegt Jef eraan toe.
Het zou wel eens het einde van het populaire Zondal kunnen betekenen, zo zegt hij zelf. Niet alleen Jefs
bvba zal eronder lijden, ook de skiclub, die de cafetaria uitbaat, zal het voelen. 'Reken maar eens uit', klinkt
het. 'Per kind is er een verplichte consumptie van 1,20 euro. Van een jaarlijkse winst van 25.000 euro zal er
geen sprake meer zijn. En wat moeten we met onze 50 skimonitoren doen? Misschien verliezen zij wel hun
hobby.'
Antarctica
Maar zo'n vaart zal het wellicht niet lopen, verzekert Karin De Craecker, directeur van de stedelijke
sportdienst. 'Schepen Ludo Van Campenhout (Open VLD) zal met alle partijen op het terrein praten',
benadrukt De Craecker. 'Op basis daarvan zullen er beslissingen worden genomen. Maar we begrijpen de
frustraties. De schoolkinderen kunnen alvast terecht op de schaatsbaan van Antarctica in Wilrijk en de
aanpalende skipiste van Aspen. In principe kunnen daar ook de kunstschaatsers terecht. Alleen voor de
hockeyspelers wordt het moeilijker, omdat de infrastructuur van die ijsbaan niet voldoet.'
Sportfabriek
AG Vespa, de vastgoeddochter van de stad, zal intussen de markt consulteren en de mogelijkheden
onderzoeken voor een nieuw sportcentrum op dezelfde plaats. Toch heeft Jef er weinig hoop op. 'De stad wil
hier alles toegankelijker maken. Maar gaan ze nu werkelijk alle centjes van de clubs afpakken door één
centrale cafetaria in te richten in één grote sportfabriek? Dat zou een ramp zijn, want voor al die clubs is net
dat geld van die drankjes hun appeltje voor de dorst.'
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