


Terminologie G-sport



• Universeel gebruik stimuleren

• Hoge herkenbaarheid leidt tot meer sportieve kansen voor personen met beperking, 
kwetsbaarheid en chronische aandoening 

• Term G-sport breder opentrekken, zo eenvoudig mogelijk

• Op basis van de definiëring in het Vlaams decreet

Samen G-sport juist uitrollen  



G-sport is de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of 

(aangepaste) beweegvorm van personen met beperking, 

kwetsbaarheid of chronische aandoening 

Autisme(spectrumstoornis)

Blinden en slechtzienden

Chronische aandoeningen

Doven en slechthorenden

Fysieke beperking – sport met rolstoel

Fysieke beperking – sport zonder rolstoel

Psychische kwetsbaarheid

Verstandelijke beperking

Definitie G-sport (decreet)



• Als overkoepelende term maximaal in combinatie met andere sporten gebruiken

• In geschreven tekst of in een hashtag. 

Bijvoorbeeld: G-sport Vlaanderen organiseert de Reva G-sport. Op het programma staan 
atletiek, zwemmen, basketbal en tennis. 

G-sport 



• Naar analogie bij reguliere federaties voor het G-sportaanbod promoten

• Wanneer we in de algemeenheid spreken of schrijven over een sport(tak) die openstaat 
voor personen met een beperking, kwetsbaarheid of chronische aandoeningen, dan voegen 
we de ‘G-’ toe voor de desbetreffende sporttak. 

Bijvoorbeeld: 

• G-golfsurfen is de verzamelnaam voor elke vorm van golfsurfen van personen met 
beperking, kwetsbaarheid of chronische aandoening. G-golfsurfen richt zich naar 
verschillende doelgroepen.

G-sporttak 



GOOD PRACTICE



• Term voor mensen met beperking, kwetsbaarheid en/of chronische aandoening die 

sporten of bewegen

• Iedereen die het wenst, kan en mag zichzelf als G-sporter beschouwen. 

• G-sporters zijn gewoon sporters onder de sporters. 

• Ondervinden extra drempels in de zoektocht naar sport en beweging

G-sporter



GOOD PRACTICE MEDIA



• Als we ons met een sport specifiek richten tot een bepaalde doelgroep, dan schrijven 

we maximaal voluit: SPORTTAK voor personen met X. 

• Geen gebruik meer van doelgroepafkortingen (bv VE-Golfsurfen), maar voluit schrijven

• Wel op andere manieren linken met G-sport of G-sporttak mogelijk.

Bijvoorbeeld:

- JUIST: Wind & Watersport Vlaanderen organiseert een activiteit golfsurfen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

#ggolfsurfen

- BETER NIET: Wind & Watersport Vlaanderen organiseert een PSY-activiteit. #ggolfsurf

Doelgroepspecifiek



• Sporten die wijzen op een noodzakelijke fysieke aanpassing om de sport te kunnen 

beoefenen, worden nog specifieker omschreven: ROLSTOEL + SPORTTAK, 

POWERCHAIR + SPORTTAK, ZIT + SPORTTAK, AMPUTATIE + SPORTTAK

• Bijvoorbeeld: 

- Rolstoelbasketbal, Rolstoeltennis

- Powerchair Hockey, Powerchair voetbal

- Zitvolleybal 

- Amputatievoetbal

Noodzakelijke fysieke aanpassingen



• Boccia

• Goalbal

• Torbal

• Showdown

Officiële sportnamen



• We stemden af met alle betrokken actoren dat we in Nederlands communiceren en volgen deze 

terminologie die zich baseert op de definiëring in het Vlaams decreet. Daarbij: 

 Maken we geen gebruik van de Engelstalige ‘Para-Terminologie’, die IPC hanteert. 

(Uitzondering zijn de officiële namen van organisaties, events e.d. over die op deze terminologie 

voortbouwen. Bijvoorbeeld: Para-cycling World Cup Ostend Belgium)

• Doen we niet aan vernederlandsing van de Engelstalige terminologie. Bijvoorbeeld: 

 Para atletiek, Para-zwemmen… gebruiken we niet.

 Peter Genyn is een G-sporter, een G-atleet, een atleet met een fysieke beperking of een 

rolstoelsprinter. 

Wij schrijven niet Para atleet of Para-athlete.

Internationale terminologie
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