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G - WERKGROEP 
Brussel – VAL, zaterdag 17 november 2018 
 

Aanwezige verenigingen: 
BVAC (Betty)-RCG(Natasha)-LEBB(Eric)-DALO(Margot)-DEIN(Mieke)-KAAG(André en Marc)-AVZK(René 
en Agnes)-LOOI(Edith)-LYRA(Ann) 

 

 
1. STAND VAN ZAKE G-AANSLUITINGEN 

264 actieve leden met een geregistreerde handicap in 2018 (205 in 2017 
38 clubs met geregistreerde G-atleten (36 in 2017) 
13 clubs met meer dan 5 leden (12 in 2017) 
 

 
Dankzij een gerichte werking naar kinderen met een fysieke handicap stromen deze nu ook in bij de clubs. 
Gezien zij nog niet kunnen deelnemen aan internationale kampioenschappen is een classificatie voor hen 
voorbarig en zullen zij zonder classificatie toegevoegd worden aan het bestand van G-atleten bij de federatie 
zodat ze wel detecteerbaar zijn. Aan de verenigingen wordt gevraagd om kinderen met een fysieke handicap, 
jonger dan 16j (tem. Cadet) te signaleren aan de federatie (paula@atletiek.be). 
 

2. TERUGBLIK 
a. AMH-wedstrijden en G-recrea 

3 verschillende wedstrijden waar atleten met een handicap kunnen aan deelnemen: 
Geïntegreerde wedstrijden 
 - samen met valide atleten 
 - recht op faciliteiten (sticker startnr) 
 - homologatie / records 
AMH wedstrijden 
- enkel voor atleten met een handicap 
- volgens reglementen van IPC/INAS 
- homologatie / records 
G-recrea 
- recreatieve wedstrijd met eigen reglementen 
- geen homologatie 
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Voorbeeld wat wél kan: 
   mannen  vrouwen 
SCH   100m-ver-kogel  100m-ver-kogel 
JUN/SEN/MAS  100m-ver-kogel  100m-ver-kogel  
AMH   100m-ver  100m-ver 
AMH wheelers  100m   100m 
G-recrea  80m-ver uit stand 80m-ver uit stand 
 
MAAR:  
-  AFZONDERLIJKE REEKSEN en AFZONDERLIJKE RESULTATEN ! 
-  AMH wedstrijden kunnen even goed geïntegreerd voorzien worden (uitz. wheelers) 
- Een atleet kan niet deelnemen aan een G-recrea of AMH én de reguliere wedstrijd in dezelfde discipline 
- G-recrea-resultaten niet tussen AMH-resultaten of resultaten van een gewone meeting. 
- G-recrea = niet-homologeerbaar! 
- Atleten die met lagere gewichten werpen: controleren of het wedstrijdgewicht wel juist op het resultaat 

staat. 
 

Kan je me zeggen met hoeveel kg de G-atleten categorie 20 en 21 moeten kogelstoten? 
• Als je een G-recrea toevoegt dan kies je welk gewicht je gebruikt 
• Als je een AMH-wedstrijd aanvraagt dan moeten de atleten met de gewichten werpen zoals de valide 
atleten en zijn er enkel afwijkingen toegestaan op basis van de classificatie van de atleet (en die afwijking staat 
dan achteraan op hun startnummer). 20/21-atleten gebruiken dezelfde tuigen als valide atleten. 
 
Vanaf welke afstand mag er bij wedstrijden niet gedubbeld worden? 
• Op gewone wedstrijden mag alles 
• Op kampioenschappen vanaf 200m 
Er mag niet gedubbeld worden bij veldloopkampioenschappen, maw. de atleet kiest voor ofwel de G-veldloop 
ofwel het BK AMH. 
 

 

 Bij G-veldlopen is begeleiding toegestaan. Dit zal nog eens aan de clubs gemeld worden. 

 De afstand van het BK AMH veldlopen blijft behouden (ong. 1500m), voor de G-veldloop is een kortere 
afstand voorzien. 

 Specifieke wedstrijden AMH voor de klasse 81 kunnen aangevraagd worden. 
Bv. AMH 81 100m-ver 

 

b. BK AMH 
Belangrijkste punten uit de evaluatie: 
• Aanmelding en oproepkamer aan garage 
• Huidige aanmelding gebruiken als kleedkamer 
• Mandjes die naar zone AMH gebracht worden: vooraf communiceren aan de clubs/begeleiders 
• Race Running toevoegen aan het programma van 2019 (nieuwe discipline / Petrafietsen) 
 

Blijvende aandachtspunten: 
o Aan het BK AMH op de piste mogen enkel atleten vanaf de cadettencategorie deelnemen met een 

classificatie en met een geldige prestatie van het huidige of voorbije seizoen.  
De werkgroep G-atletiek gaat er unaniem mee akkoord om resultaten van 800m- en 1500m 
wedstrijden gelukt in G-recrea, te aanvaarden als prestatie voor inschrijving voor het BK AC op de 
piste. Deze resultaten moeten dan ook door de organisatoren doorgestuurd worden naar 
paula@atletiek.be met opgave van de plaats en de datum van de G-recrea.  
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o Aan het Open BK indoor mag iedereen met een handicap vanaf cadet deelnemen, maar enkel atleten 
met een geldige classificatie komen in aanmerking voor de medailles. 

 
Er zal in de toekomst op gelet worden dat BK’s niet samenvallen met internationale para-kampioenschappen 
(BK 5000 en EK 2018 vielen samen) 
 
 

3. VOORUITBLIK 
a. Federale data 

9/12 G-indoor met BK AMH indoor en G-event Gent 
10/2 KVV en BK AMH veldlopen Rotselaar 
8/6 BK AMH 5000m (tgv. Flanders Cup wedstrijd) Lier 
31/8-1/9 BK AMH Brussel 
8/9 BK AMH estafetten Merksem 
 

b. BKI en G-event 
Vergoeding van verplaatsingskosten voor clubs: 

 Vanaf min. 3 deelnemers 

 Factuur van bus of kostennota (auto’s) 
o Kostennota wordt na het event verstuurd naar de clubs die in aanmerking komen. 

 Organisatie 

 Begeleiding van atleten: 4 G-groepen die doorschuiven. Jury aan de standen 

 Disciplines G-recrea:  
o 60m 
o Medecinebalstoten naar zones  
o Springen naar zones  
o Vortexwerpen 
o Dansdeel (Koen Verlinde)  samen apotheose na aflossingen 
o Aflossing  zoveel mogelijk rondjes lopen in 5’ in aflossingen van 100m / vlagjes voor 

de teams voorzien 
AMH: knotswerpen toegevoegd 
81-atleten (autisme) kunnen enkel deelnemen aan de G-recrea 
 
Begeleiding van de G-atleten door de clubbegeleiders. 
Twee medewerkers aan elke stand 
 
Combinatie BKI en G-recrea mogelijk? 
Ja, atleten die deelnemen aan het BK kunnen ook deelnemen aan de G-recrea-activiteiten maar dienen daarbij 
aan te sluiten bij één van de groepen en zijn zelf verantwoordelijk voor de opvolging van hun BK-programma. 
 
800m voor atleten met een visuele handicap 
Op vraag van een begeleider van een atleet met een visuele handicap zal er over gewaakt worden dat deze 
atleten in een afzonderlijke reeks ingedeeld worden. 
 

c. Overzicht van G-wedstrijden in de winterperiode 
Overzicht van alle G-wedstrijden in de winterperiode 2018-2019 (indoor + veldlopen + wegwedstrijden): 
https://www.atletiek.be/admin/storage/main/g-atleten.pdf  
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d. Deelname van wheelers aan wegwedstrijden 
Er wordt gevraagd om organisatoren van wegwedstrijden te bevragen naar de mogelijkheid van deelname van 
wheelers bij hun wedstrijden (harde ondergrond is enige voorwaarde + best gescheiden start). Paula zal een 
bevraging organiseren. 
 
 

4. BELGISCHE RECORDS 
Link naar de website van de Vlaamse Atletiekliga 

 Algemeen:  
o Records doorsturen, niet wachten op scheidsrechterverslag. 
o Records 20/21: geen scheidsrechterverslag nodig – andere klassen wél 
o Records 20/21 samengevoegd vanaf 2018 
o Records zijn “AC” 

 
 

 BR – gelijkschakelen met IPC records 
o  40’ers met blade die van klasse veranderden zullen verzet worden naar hun nieuwe 60-klasse 
o Armamputés: Klasse 45 heeft volgens de IPC-reglementering afzonderlijke records, klasse 46 en 

47 gemeenschappelijke records. Deze aanpassingen zullen ook op Belgisch niveau doorgevoerd 
worden. 

 
 

5. REGLEMENT 
 
Wijziging aan de reglementen (https://www.atletiek.be/admin/storage/main/20171102-parantee-atl-
reglement-update.pdf ) : 
Pg 8: aanvullen met G-indoor 
Pg 9: G-recrea reglement: schrappen vanaf “Als apotheose…” 
Pg 12: “Petrafietsen” vervangen door “racerunning” 
Pg 15: IPC-erkenning: terug te vinden in de kalender van IPC (link toevoegen) 
Pg 16: “voor 800-1500 worden prestaties uit recreatieve wedstrijden toegelaten als inschrijving” 
Pg 17: klassen 61-64 toevoegen 
Pg 18: gewichten klassen 61-64 
Pg 20: “reglement BK estafetten”? 
Pg 21: klassen 61-64 toevoegen 
Pg 27: “amputees”  nieuwe klassen 
Pg 31: Petrafietsen schrappen 
Pg 32-35: aanvullen klassen 61-64 
 
Deze voorgestelde wijzigingen worden unaniem goedgekeurd door de werkgroep. 
 
Estafetten 

 Hoewel de huidige regelgeving niet conform is aan de IPC regelgeving wat betreft de samenstelling van 
de teams (4 atleten uit T11-13 OF 4 uit 35-38 OF 4 uit 42-47 en 61-64 ) wordt beslist om dit reglement 
toch te behouden. Teams kunnen samengesteld worden uit verschillende clubs (gezien het beperkt 
aantal atleten in bepaalde klassen is dat een noodzaak) maar zijn niet gemengd (mannen/vrouwen in 
afzonderlijke teams). 

 

 De “Universal relays” die het IPC invoerde, met gemengde teams en een mengeling van klassen, wordt 
aan de disciplines toegevoegd. De reglementen van het IPC worden hierbij gevolgd. 

https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters#recordlijsten-amh
https://www.atletiek.be/admin/storage/main/20171102-parantee-atl-reglement-update.pdf
https://www.atletiek.be/admin/storage/main/20171102-parantee-atl-reglement-update.pdf
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6. INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
 Internationale classificatie is nodig  Parantee (Sophie Meneve – sophie.meneve@parantee-psylos.be ) 

 Infovergadering in het Huis van de sport te Gent (Parantee) op 28 januari 2019 om 19u  

 
7. ONDERSTEUNING G-RECREA 2018 

16 clubs ontvangen een ondersteuning voor een totaal van 5590 euro 
DEIN – LYRA – AVZK – BEHO – RIEM – VITA – BVAC - RCG Beernem – VMOL – ARAC – RAM – ACHL – LOOI  LEBB 
– SPVI – BEHO  
De clubs zullen nog eens herinnerd worden aan de ondersteuning, een factuur van de kosten (die betrekking 
hebben op de G-recrea!) moet ingediend worden. 

 

8. ALLERLEI 
 

KAAG 

Hoe leiden we jonge G-atleten die competitiehonger hebben naar hun eerste wedstrijden?  
 

Omdat meer en meer jongere wheelers (U14) deelnemen aan de trainingen wordt gevraagd om ook AMH-
wedstrijden wheelers Kids te organiseren.  
 
Om jonge atleten met een fysieke handicap –waarvoor het aanvragen van een classificatie nog niet zinvol is-  te 
kunnen opvolgen zullen deze in het ledenbestand van de VAL aangeduid worden als G-atleet, ontvangen ze een 
sticker voor het startnummer met de vermelding “Jeugdatleet met fysieke handicap” en een begeleiderskaart. 
Er wordt gevraagd dat verenigingen melding maken van dergelijke jongeren (U16). 
 
 

LYRA 
Is het mogelijk om vanuit de VAL om voor de trainsters die trainingen geven aan G - atleten een soort van 
trainerskaart te geven zodat zij gratis binnen kunnen gaan op wedstrijden waar hun atleten aan deelnemen? Nu 
er meer en meer veldlopen, wedstrijden zijn, begint dit wel op te lopen voor de trainers die al jaren training 
geven aan G- atleten. Het gaat vooral over trainers die niet geschoold zijn maar al jaren ervaring hebben met G- 
atleten. 
 NEEN – voorwaarde voor alle trainers = opleiding en VAT-lidmaatschap 

Er wordt voorgesteld om in 2019 een Aspirant-Initiator opleiding (2 dagen) in Lier te organiseren, gericht naar 
het begeleiden van G-atleten. Mieke Van Thuyne is bereid om voor deze eerste organisatie als docent te 
fungeren maar zoekt voor volgende organisaties wel andere docenten. 
 
 

VAL 
Liefst geen communicatie met leden met een verstandelijke handicap zelf.  
De clubs moeten de info doorgeven en hun leden informeren. 
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