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DEFINITIE G-SPORT(ER)

G-sport: Omvat alle sporten waar PmH aan kunnen 
deelnemen.

“Zijn personen met een langdurige fysieke, psychische, 
verstandelijke, auditieve en/of visuele beperking die hen 
in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten 
volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met 
anderen te participeren in de samenleving en in het 
bijzonder wat de sport betreft.” 



HET G-SPORTLANDSCHAP





G-SPORT FEDERATIES
Parantee-Psylos

Erkende unisportfederatie

Personen met fysieke, visuele, verstandelijke en 
auditieve handicap en psychische kwetsbaarheid

Recreatief, recreatieve competitie, competitie, topsport

S-Sport\\Recreas
Erkende multisportfederatie

Sporters met verstandelijke, visuele, fysieke en auditieve 
beperking

Recreatief en recreatieve competitie



Belgian Paralympic Committee

Doelgroep: fysiek, verstandelijk, visueel

Koepelorganisatie van Parantee-Psylos

Special Olympics Belgium

Doelgroep: verstandelijk

G-SPORT NATIONAAL



International Paralympic Committee
Doelgroep: fysiek, verstandelijk, visueel
Paralympische Spelen

INAS
Internationale sportfederatie voor 
sporters met een verstandelijke 
beperking
Wereld & Regionale Kampioenschappen
Global Games

Special Olympics
Doelgroep: verstandelijk
Special Olympics wereldspelen

G-SPORT INTERNATIONAAL



Opstarten van een G-sportclub?

G-SPORTCONTINUÜM

EXCLUSIEF ORGANISATORISCH          INCLUSIEF

INTEGRATIE

G-sportclub 
exclusief voor 
personen met een 
beperking, 
aangesloten bij
een G-sport 
federatie, neemt 
deel aan G-sport 
(recreatieve) 
competitie

G-sportploeg als 
ploeg 
ondergebracht 
onder een 
reguliere club, 
neemt deel aan G-
sport (recreatieve) 
competities. De G-
ploeg maakt deel 
uit van normale 
clubleven.

G-sportploeg als 
ploeg
ondergebracht 
onder een 
reguliere club die 
deelneemt aan de 
reguliere 
(recreatieve) 
competitie.

Een sporter met 
een beperking 
aangesloten bij 
een reguliere club, 
als sporter onder 
valide sporters



Opstarten van een G-sportclub?
 Neem contact op met een clubondersteuner 

(vb. Lore.Schaut@Parantee-Psylos.be)

 Zij bieden hulp bij:

• De opstart van de club
• Promotie voeren voor de club via social media, clubblad, ...
• Het verzekeren van de leden
• Trainers & vrijwilligersbeleid
• Het vinden van goede bijscholingen
• .... 

 En beantwoorden vragen als: 

• Wordt de club best een vzw of feitelijke vereniging?
• Hoe maak ik statuten op?
• Hoe moet ik een begroting opmaken?
• Hoe werkt de boekhouding van een kleine club?
• Via welke weg kan ik aan fondsenwerving doen?
• ... 

mailto:Lore.Schaut@Parantee-Psylos.be


PRINCIPES VAN ABA
De 10 basisprincipes van aangepaste 
bewegingsactiviteiten

Probeer een zeer concreet

voorbeeld te bedenken

vanuit Taekwondo



10. AANGEPASTE COMMUNICATIE

Ifv doelgroep 

Ifv leeftijd

Ifv individu 



Ifv functionele 
mogelijkheden

Ifv fase binnen 
leerproces

9. BLIJVEND vs TIJDELIJK



Behoud de 
kern/eigenheid 
van de sport

8. AANPASSING  VERANDERING



7. PROGRESSIE
Trage progressie > regressie. 

Laat het geen demotivator zijn

Vertraagd leerproces

Haalbare en realistische doelstellingen 

Gepast timeframe



6. VEILIGHEID BOVEN ALLES
Blessurepreventie

Medisch verantwoord sporten



5. ACTIEVE LEERTIJD
Kies de oefenvorm in functie van een optimale actieve 
leertijd. 

Actieve leertijd verhogen
instructie aanpassen (zo kort mogelijk)

organisatie aanpassen (zo efficiënt mogelijk)

begeleiding aanpassen (enthousiast en activerend)

Basisprincipes didactiek



Kies relevante activiteiten. Bv. geen kinderspelletjes bij 
volwassenen. 

4. RELEVANTIE



3. DOELSTELLINGEN 
Kies een gepaste activiteit om je vooropgestelde 
doelstellingen te bereiken. 

Vaak gebeurt het omgekeerd



PLEZIER is belangrijk 
Maar! veel mogelijke 
redenen om te sporten

Puur recreatief
Ontspannen
Vermageren
Doelen bereiken
Grenzen verleggen
...

Ook in G-sport!

=> Behandel G-sport als 
een volwaardige sport

2. FUN, BUT NO ENTERTAIMENT



G-sporters zijn sporters met een beperking

Beperking is slechts één van de kenmerken van een 
persoon 

Person’s first language! 

1. TERMINOLOGIE



MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN

http://www.iksportslim.be/


Thermoregulatie

Epilepsie 

Stretching

Medische fiche 

Atlanto-axiale 
instabiliteit

...

MEDISCH VERANTWOORD 
G-SPORTEN

Parantee_fiche voor de sportbegeleider.pdf


ETHISCH VERANTWOORD 
SPORTEN

http://www.sportmetgrenzen.be/


PARA CLIMBING

= Een overkoepelende term voor klimmen beoefend 
door personen met een handicap.

- 3 disciplines (Lead – Boulder – Speed)

- NATIONAAL:
KBF = Klim - & Bergsportfederatie 
Coördineert het G-klimmen binnen Vlaanderen
Nauwe samenwerking met Parantee-Psylos

- INTERNATIONAAL: 
IFSC = International federation for Sport Climbing
Is het bestuursorgaan van Para Climbing op 
Internationaal niveau



PARA CLIMBING (History)

- 2006: IFSC organiseert voor de 1ste maal Para 
Climbing competitie (Para Climbing Cub)

- 2011: 1ste WK in Para Climbing

- Momenteel wordt er elke 2 jaar een WK Para 
Climbing georganiseerd

- In Vlaanderen zijn er momenteel geen afzonderlijke 
competities. Deelnemers kunnen wél geïntegreerd 
deelnemen.

- Ook op Internationaal niveau zijn er nog niet veel 
Belgen actief (momenteel 2)



PARA CLIMBING



CLASSIFICATIE

https://www.youtube.com/watch?v=8XQX-BtT0F8


CLASSIFICATIE

- Het groepeert sporters in sportklassen, dit is 
volgens de impact van de beperking op de 
prestatie binnen de sporttak of en sportdiscipline

- Het draagt bij aan het waarborgen van eerlijke 
wedstrijdsport voor personen met een beperking

- Het is een extra indeling bovenop die van gewicht, 
geslacht of leeftijd. 

- Evidence Based

- Complex

- Sportspecfiek

- Toekennen van een sportklasse



CLASSIFICATIE

Een atleet laten classificeren?  Parantee-Psylos
1st Nationale classificatie

Nadien: Internationale classficatie

NATIONALE CLASSIFICATIE
Medische classificatie: Het IPC erkent 10 beperkingen 
als voorwaarde tot deelname aan competitiesport. Deze 
beperking moet verifieerbaar en permanent zijn, 
vastgesteld op basis van medische documentatie en/of 
onderzoek.

Functionele of sporttechnische classificatie



INTERNATIONALE CLASSIFICATIE (FYS)
- Classification panel: duo bestaande uit 1 medische & 
1 sporttechnische classificeerder

1) Physical assessment
Heeft de atleet de minimaal opgelegde beperking voor de 
sporttak?

2) Technical assessment
Sporttechnische proeven

3) Observation assessment
Een observatie van de atleet tijdens training of eerste 
aantreden tijdens de wedstrijd



SPORT CLASS

- Sporter met een visuele beperking: B1, B2 & B3

 B1: verplicht dragen van een geblinddeerd masker

 Instructies van de coach zijn toegelaten tijdens de 
wedstrijd



https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx5NOSyPXXAhUQ5KQKHSwBDoAQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/japans-koichiro-kobayashi-competes-during-the-final-men-news-photo/607336716&psig=AOvVaw1WahjsEGh6eTOwhAMq0QeJ&ust=1512655790853996


SPORT CLASS

- Sporters met een amputatie: AL-1, AL-2, AU-1, AU-2

Arm ampuatie: gebruik van protheses is niet
toegestaan

Been Amputatie: gebruik prothese is toegestaan





- Sporters met 
een verminderde
kracht, stabiliteit 
of bereik:
RP1, RP2 en RP3





SPORT CLASS STATUS

= De classificatie leidt tot het toekennen van een 
sportklasse specifiek voor de gekozen sporttak en/of -
discipline. De classificeerder geeft ook een status
mee, dit is de geldigheidsduur van de toegekende 
sportklasse.

N = Sport Class New

R = Sport Class Review

C = Sport Class Confirmed



En nu ... Aan de slag! 
Bedankt voor jullie aandacht!


