
G-Commissie  
Brussel , 13.01.2018 

Aanwezige verenigingen:  
HAC – LYRA – DEIN – OEH – VITA – DALO – AVZK – AA – LEBB – KAPE – LOOI 

Presentatie  
zie bijlage 

Aanvullingen bij de presentatie: 
 BK estafetten: meerdere ploegen per club zijn mogelijk 

 

 BK AMH zomer: er wordt zowel een 800m- als een 1500m-wedstrijd voorzien. Het 

tijdschema kan men terugvinden op de website van de VAL. 

 

 Promotionele G-recrea: de G-recrea kunnen in de kalender opgenomen worden. Paula zal 

extra promotionele G-recrea op de website plaatsen onder de rubriek G-recrea. 

Graag info in pdf-formaat doorsturen mbt. deze organisaties. Er kan slechts één document 

gelinkt worden per organisatie (dus alle info in één document voorzien). 

 Homologatie van Belgische records 

NIEUW! 

Voor 20/21-atleten: eenvoudig doorsturen van de prestatie naar Paula met opgave van de 

naam, de club, de prestatie, de plaats en de datum waar de prestatie geleverd werd.Bij 

buitenlandse prestaties: de link naar de wedstrijdresultaten (meestal online beschikbaar). 

Graag eerst online checken of het wel een record is! De records vind je hier terug. 

Voor alle andere atleten moet een homologatieformulier ingevuld worden door de 

scheidsrechter. De scheidsrechter moet hiervan op de hoogte gebracht worden (liefst vooraf 

al verwittigen indien je een record verwacht). Het gaat over hetzelfde document als voor 

valide atleten en de scheidsrechter heeft dat altijd in zijn bezit. 

 G-event 

Paula stelt voor om atleten met een verstandelijke handicap te integreren tgv. de Jeugddag. 

Hiervoor blijkt geen interesse te zijn omdat de Jeugddag te druk is voor deze doelgroep. Er is 

wel een vraag om een indoorwedstrijd te voorzien waar zowel officiële wedstrijden als G-

events aan bod kunnen komen zodat iedereen kan meedoen. 

Inmiddels werden hiervoor de eerste stappen gezet. Dit indoor-event zal de G-finale 

vervangen en doorgaan in de Topsporthal te Gent tijdens het weekend van 8/9 december 

2018. Mieke en Paula werken dit verder uit. Meer info volgt later. 

Wie een leuke naam voor dit event kan verzinnen (die zowel de G- als de AMH-lading dekt) 

mag die doorsturen  

 

 G-financiering 

https://www.atletiek.be/admin/storage/main/bkac-bkamh-2018-piste.pdf
https://www.atletiek.be/recreatie/g-recrea#g-recrea-en-g-finale
https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters#recordlijsten-amh


Neem zeker de info betreffende de financiering voor laagdrempelige evenementen en de 

opstartende werking eens door.  

Bij vragen: Elien Moerman: 09243 11 74 – elien.moerman@parantee-psylos.be  

Nieuwe aanvragen moeten per 31/3 ingediend worden voor evenementen die in het tweede 

deel van het jaar georganiseerd worden (bv. G-recrea komen in aanmerking als 

laagdrempelig evenement). 

 Vraag om AMH te vervangen door AMB (Beperking ipv. Handicap). 

Paula verduidelijkt dat atleten met een fysieke handicap dit anders ervaren dan atleten met 

een verstandelijke handicap en dat het geen optie is om twee verschillende begrippen te 

werken. Referenties van onze buurlanden:  

o Nederland: Atleten met een handicap 

o Frankrijk en LHF (Wallonië): l’atlé handisport 

 

 BK AMH veldlopen 

Vraag om de afstand naar 1500m te brengen. Dit zal met de organisatie besproken worden 

(na de organisatie van 2018). 

 Medailles BK 

Er wordt gevraagd om ook voor de atleten met een handicap gewone Belgische medailles te 

voorzien. Paula zal dit opvolgen. 

 G-veldlopen 

Aan de verenigingen met een G-werking wordt gevraagd dat zij zeker al een G-veldloop 

zouden voorzien bij hun organisaties (korte veldloop van ong. 800m).  

Gezien 36 verenigingen al minstens 1 atleet met een handicap hebben zouden we zo toch al 

meer organisaties moeten kunnen krijgen. 

 

 

mailto:elien.moerman@parantee-psylos.be

