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Lancering project powerchair sporten 

Bij G-sport Vlaanderen starten we een gloednieuw project rond powerchairsporten. Daarbij promoten we boccia 

en powerchair hockey,  twee sporten die door sporters in een elektrische rolstoel kunnen beoefend worden. Jouw 

organisatie richt zich tot personen met een beperking of chronische aandoening, met daarbij mogelijk ook mensen 

in een elektrische rolstoel. Daarom contacteren we jullie. We willen namelijk zoveel mogelijk mensen laten 

kennismaken met powerchair sporten. 

 

G-sport Vlaanderen 

G-sport Vlaanderen vzw is een warme en gedreven Vlaamse sportfederatie voor personen met een beperking, 

psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening. G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neem 

drempels weg zodat alle G-sporters op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een 

gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.  

 

De federatie telt circa 5.000 leden en heeft een team van vaste en vrijwillige medewerkers. Dat team werkt actief 

aan de dienstverlening voor meer dan 120 sportclubs en aan een uitgebreid sport- en beweegaanbod, variërend 

van heel laagdrempelig en recreatief tot competitie en topsport.  

 

Powerchair sporten 

Powerchair sporten zijn zeer laagdrempelig doordat je ze zowel met een goede als zeer beperkte kracht kunt 

beoefenen. 

 

- Boccia is een paralympische miksport die gelijkenissen toont met petanque, waarbij je zo veel mogelijk punten 

moet scoren door je eigen gekleurde ballen dichter bij de 'jack' te gooien dan de tegenstander. 
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- Powerchair hockey is een teamsport waarbij twee teams van 5 spelers met behulp van tactische passes en 

bloks het meest proberen scoren in een goal van amper 20cm hoog. 

 

Aanbod op maat 

We werken zoveel mogelijk op maat, zo kunnen we bijvoorbeeld op jouw volgende evenement een voordracht 

en/of initiatie over boccia en powerchair hockey geven. Vanaf drie geïnteresseerden komen we langs, nadien 

helpen we indien gewenst de sporter verder naar geschikte sportmogelijkheden via onze toeleiding.  

 

Idealiter hebben we voor boccia een plaats nodig van 12,5 op 6 meter en voor powerchair hockey 24 op 16 meter 

nodig. Voor beide sporten is een vlakke vloer aangewezen. Mocht de ruimte niet beschikbaar zijn, bekijken we 

samen de mogelijkheden.  

 

Help ons verspreiden door te delen via verschillende kanalen 

Het zou enorm helpen als je onze flyers over het project zou willen delen in je nieuwsbrief en/of ledenblad. Verder 

is een vermelding op sociale media of een bericht in een besloten groep zeer waardevol om mensen te bereiken!  

 

Toeleiding  

 

Wil je ons graag op bezoek? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in ons project? Neem dan zeker contact op, we 

beantwoorden graag alle vragen. Op deze website vind je meer informatie over het project en de sporten. Je vindt 

er ook video’s waarin je de sporten leert kennen!  Wil je graag je publiek in contact brengen met een van de vele 

andere sporten die G-sport Vlaanderen aanbiedt? Dan verwijzen we je graag door naar onze website.  

 

Ben je op zoek naar een sportaanbod op maat? Vul de online toeleidingsfiche in op de website van G-sport 

Vlaanderen. Via deze fiche zijn wij op de hoogte, aansluitend nemen we contact op om je te helpen in je 

zoektocht! 

https://www.gsportvlaanderen.be/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HUD0DL2_kEelpfpnH5KI73JtFpWK6lNHo1d6dB5JVp5URFY0RlFCTzdNRVRTVTlaMk80TExPM0E4TC4u

