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Voorwoord
De Atlas van de Sport heeft een vervolgeditie gekregen en wat voor één! Net als zijn voorganger in 2006
mag het werk gerust het predikaat ‘historisch’ krijgen. Dat kan op het eerste zicht misschien wat ver-
wonderlijk lijken voor een werk dat enkel een beschrijving geeft van alle sporttakken en van alle sport-
federaties. Die verbaasde indruk hadden wij als provincie althans. In een poging om ons sportbeleid
wat nader af te stemmen op minder bekende sportfederaties, kwamen wij in 2000 tot de vaststelling
dat wij lang niet alle bomen van het West-Vlaamse sportbos kenden en meer nog, dat we hiervoor bij
geen enkele hogere of lagere instantie terecht konden.
Dit heeft er toe geleid dat de provinciale sportdienst en de WVS-commissie sportfederaties besloten
hun stoute schoenen aan te trekken en de uitdaging aangingen om een antwoord te bieden op de een-
voudige vraag: ‘welke sportdisciplines bestaan er en door welke sportfederaties worden ze in geor-
ganiseerd verband beoefend?! 
Dit leek het ei van Columbus waarbij iedereen wist waaraan begonnen werd, maar niemand ook maar
een flauw idee had waar dit uiteindelijk zou eindigen. Voeg daarbij het gegeven dat het de intentie was
om ook over de West-Vlaamse grenzen heen te kijken, met name door het Vlaamse en nationale sport-
landschap in kaart te brengen, en u weet dat de lat dus zeer hoog gelegd werd.

Ik wil hierbij in naam van het provinciebestuur West-Vlaanderen aan samensteller Boudewijn Van
 Vlaenderen mijn grote dank en waardering uitspreken omdat hij als een ‘professioneel vrijwilliger’
met dit schitterend eindresultaat voor de dag is gekomen. Net als de antieke god Atlas heeft hij het
zware gewicht op zijn schouders getorst.
Omdat elke baksteen in een bouwwerk van tel is, wens ik ook Frank Bulcaen en Eric De Bruyne van
de provinciale sportdienst te bedanken die van ver of dichtbij hun steentje tot dit pioniersproject bij-
gedragen hebben.

Deze publicatie pretendeert zeker niet 100% correct en volledig te zijn: het is bewust een nieuwe aan-
zet tot een verdere speurtocht naar nog meer ongerepte sportdisciplines en sportstructuren. Boven-
dien zorgt het dynamisch karakter van de sportwereld ervoor dat actualisatie  een onvermijdelijke
constante zal blijven. 
Ook de Atlas gaat mee met zijn tijd en via de website van de provincie www.west-vlaanderen.be/sport
en www.atlasvandesport.be kan alle informatie voortaan bliksemsnel opgezocht worden. De bedoe-
ling is ook dat op die manier de informatie door de respectievelijke sportfederaties geactualiseerd
blijft. Dit houdt in dat deze versie uit de boekdrukkunst wellicht de laatste wordt. We reiken graag de
hand naar hogere sportorganisaties als VSF, BOIC, BLOSO om dit titanenwerk in de toekomst verder
te zetten. 
We hopen dat dit initiatief vele reacties zal uitlokken, ook van niet-betrokkenen, zodat het complexe
sportnetwerk nog meer ontsloten wordt.

Ik wens u veel leesplezier en gebruiksgenot met wat wij in alle onbescheidenheid gerust onze ‘bijbel
van de georganiseerde sport’ durven noemen.

Marleen Titeca-Decraene,
gedeputeerde voor sport

Brugge, 2007
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ATLAS VAN DE SPORT 9

Nood aan een vervolg 
op de eerste editie
In april 2000 verscheen in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen de “Atlas van de Sport”. Zoals
uit de ondertitel kon worden afgeleid was de achterliggende gedachte “een aanzet tot inventarisatie
van alle sportdisciplines en alle sportfederaties in België, Vlaanderen en West-Vlaanderen”.

En die aanzet is er ook geweest. Door het gratis ter beschikking stellen van de uitgave aan alle West-
Vlaamse, Vlaamse of Belgische federaties (volgens de locatie van het laagste niveau) kregen we veel
spontane respons van deze instanties. Aanvullingen, verbeteringen of andere opmerkingen waren de
eerste dagen schering en inslag.

Ook de gemeentelijke instanties werden betrokken in het naslagwerk. Alle West-Vlaamse gemeenten
ontvingen via hun Schepen van Sport, Sportraad en plaatselijke bibliotheek een exemplaar. En daar-
naast konden de vlugge beslissers een gratis exemplaar op de kop tikken.  In enkele weken tijd was
de editie “uitverkocht”.

Blijkbaar was de “Atlas van de Sport” zo innoverend dat ook andere grote sportinstanties het initiatief
als voorbeeld namen om een gelijkaardig overzicht op te stellen. Een commerciële uitgever had zelfs
het lef om bepaalde stukken uit de Atlas zonder vraag of toelating te kopiëren!

Uit de ontvangen spontane reacties bleek dat een tweede editie zich opdrong en dit niet alleen omwille
van de grote belangstelling. Op het ogenblik dat het boek gepresenteerd werd in de raadszaal van de
Provincieraad bleek het reeds achterhaald. Niets dat zo vlug evolueert als de mens en datgene waar-
mee hij bezig is. En de sportbranche moet niet onderdoen, integendeel. Met de regelmaat van een
klok steken “nieuwe” sportdisciplines als varianten of afgeleiden van bestaande disciplines de kop op.
Meer zelfs, ingevolge commerciële doeleinden worden bepaalde sporttakken en/of -sportdisciplines
gecombineerd tot nieuwe sportactiviteiten waarop zelfs patenten worden genomen.

De tweede editie heeft lang op zich laten wachten. Enerzijds werd geopteerd voor een papieren en een
elektronische drager. Niet iedereen beschikt immers over een PC met internet. En het raadplegen van
een papieren werk heeft nog steeds zijn eigen charmes en eigenheid. Maar om de steeds maar aan-
houdende evolutie zo snel mogelijk te kunnen bijhouden was het aangewezen om de Atlas ook via in-
ternet aan te bieden. Dit vereiste echter een volledig bijzonder specifiek programma dat met veel
vallen en opstaan uiteindelijk kon verwezenlijkt worden. De wijzigingen die de redactie zullen ontvan-
gen, zullen dan ook quasi onmiddellijk kunnen ingebracht worden zodat de “Atlas van de Sport” een
continue levende Atlas zal worden. We zien er met belangstelling naar uit.

Boudewijn Van Vlaenderen, auteur
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Opbouw van de Atlas 
De publicatie is zo opgevat dat na de inleidende teksten volgende belangrijke delen aan bod komen:

Deel I: het alfabetisch overzicht van de sporttakken.

Deel II: het alfabetisch overzicht van de sportdisciplines.

Deel III: de encyclopedische beschrijving van de sporttakken met de daarbij behorende disciplines.

Deel IV: de encyclopedische beschrijving van de gevonden sportfederaties.

Deel I – Alfabetisch overzicht 
van de sporttakken
Alle sporttakken die in de encyclopedische beschrijving in Deel III voorkomen, zijn hier alfabetisch ge-
rangschikt. Dit deel bevat het meest summiere en concrete overzicht van de belangrijkste sportacti-
viteiten die er in ons land bestaan.

Deel II – Alfabetisch overzicht 
van de sportdisciplines
Alle sportdisciplines en -subdisciplines die in de encyclopedische beschrijving in Deel III voorkomen,
zijn in dit deel alfabetisch gerangschikt.

Daarbij wordt verwezen naar de sporttak waarin de sportdiscipline of variante thuishoort. In die zin
vormt deze lijst een eerste definiëring: elke discipline of variante wordt, desnoods via een tussenstap,
geduid in zijn sporttak. Als je “biathlon” opzoekt, merk je onmiddellijk dat dit een sportdiscipline is die
thuishoort in het “langlaufen”, en “langlaufen” op z’n beurt in het “skiën”.

In feite vormt dit alfabetisch overzicht de essentiële samenvatting van de hele Atlas. Alle gevonden vor-
men van sportbeoefening of van activiteiten die enigszins met sport te maken hebben, horen in deze
lijst thuis, zonder rekening te houden met leeftijd of geslacht.

1ste stuk sportatlas:Opmaak 1  27-11-2007  13:49  Pagina 10



Deel III – Encyclopedische beschrijving
van de sporttakken en sportdisciplines
Dit hoofdstuk vormt de ruggengraat van deze 2de editie van de Atlas. Alle sporttakken en daaronder
vallende disciplines en/of varianten worden hierin van A tot Z beschreven volgens een telkens weer-
kerend stramien (voor zover deze werd meegedeeld en/of gevonden):
� de categorie waaronder de sporttak valt;
� definiëring en omschrijving van de sporttak met de verschillende disciplines, varianten of afgelei-

den, onderdelen, …;
� opsomming van de gekende sportfederaties die deze sporttak aanbieden;
� een opdeling van de aanbiedende federatie in Belgisch, Vlaams en West-Vlaams niveau (in zoverre

ze bestaan en ons bekend zijn).

Deel IV – Encyclopedische beschrijving
van de gevonden sportfederaties
In dit deel worden de gevonden sportfederaties alfabetisch gerangschikt en kriigen ze telkens een
 encyclopedische beschrijving.Als basis voor het catalogeren werd de naam van het hoogst gekende
 niveau gebruikt (bv Kon. Belgische Atletiekbond en niet Vlaamse Atletiekliga) hoewel een lager niveau
misschien soms meer bekend is.

De gegevens die gevonden of verkregen werden (er zijn nog altijd federaties die enige schrik hebben
om gegevens over het aantal clubs en/of leden te verstrekken), werden ondergebracht in voor elke fe-
deratie quasi steeds weerkerende items. Deze zijn voor elk gevonden of ons meegedeeld niveau (Bel-
gisch, Vlaams of West-Vlaams) telkens:
� naam, adres, telefoon, fax, e-mail en webstek van de federatie;
� het oprichtingsjaar;
� het soort van federatie: unitair - gesplitst - enkel provinciaal;
� de bovenliggende instantie, zowel Vlaams, Belgisch als internationaal;
� het al of niet aangesloten zijn bij het BOIC;
� het al of niet erkend zijn door Bloso en de wijze van erkenning;
� het aantal clubs en leden per niveau en eventueel opgesplitst per provincie;
� het doel van de federatie;
� bijzonderheden omtrent de federatie.

In tegenstelling tot de eerste Atlas worden in deze editie alle federaties samen besproken en wordt
geen onderscheid meer gemaakt tussen de klassieke sportfederaties, de confederaties, multisport-
federaties (federaties die een breed gamma van sporttakken aanbieden) of specifieke federaties voor
personen met een handicap. De dienstverlenende en belangenfederaties werden eveneens niet lan-
ger opgenomen in de Atlas omdat zij in feite geen sport aanbieden.

Dit deel is het resultaat van vele uren opzoekwerk, zonder garantie dat alle bestaande sportfederaties
erin voorkomen.  Eventuele noodzakelijke aanpassingen bij de opgenomen federaties of bij reeds be-
staande of nieuw opgerichte federaties die niet in deze Atlas opgenomen zijn, zullen via de steeds evo-
luerende webstek www.atlasvandesport.be worden toegevoegd.
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Mogelijkheden en beperkingen
Deze tweede editie van de Atlas van de Sport heeft allerminst de intentie of pretentie om nu te ver-
klaren dat alle (omzeggens onuitputtelijke) informatie uit het territorium van sportdisciplines en sport-
federaties wordt verstrekt. Om te beginnen was dit met de eerste uitgave een utopie, laat staan dat het
ook de initiële bedoeling was. Ook bij de opmaak van de tweede uitgave is gebleken dat de publicatie
een weliswaar vrij aanzienlijk, maar toch nog altijd onvolmaakt overzicht biedt van de sportwereld in
België. Het enige verschil tussen de beide edities is dat nu bij de meeste federaties de website en 
e-mailadres wordt vermeld waardoor aan de gebruiker de mogelijkheid geboden wordt van links die
mogelijks nieuwe informatie opleveren.

Om geen verkeerde verwachtingen te creëren en om eventuele kritiek te ondervangen, bakenen we
graag nog eens het actieterrein van deze tweede editie van de “Atlas van de Sport” af.

Geen volledigheid …

Zoals de subtitel van dit werk aangeeft, is en blijft de publicatie een “aanzet” tot inventarisatie. De
zoektocht naar zoveel mogelijk (nieuwe) sporten (takken, disciplines en varianten) en sportstructuren
kon gelukkig genoeg gebeuren op de (al of niet) bijgewerkte informatie van de eerste uitgave.

Ook het “googelen” werd een aangename sport ter gelegenheid van de controle en bijwerking van de
reeds verworven informatie en het inwinnen van nieuwe inlichtingen.

Geen 100% correctheid …

Ook nu werden nog niet alle bomen in het sportbos ontdekt, bovendien kan geen garantie gegeven
worden dat de beschrijving van elke boom 100% waarheidsgetrouw is. Tegenwoordig wijzigen de spel-
regels zoals het veranderen van hemd of onderlijfje.

De samensteller heeft, jammer genoeg, zich vaak moeten beroepen op de schriftelijke of mondelinge
informatie van één betrokkene uit een federatie. Bepaalde federaties waren zo argwanend bij het geven
van enige informatie alsof ze dachten dat hun toekomstige subsidiëring negatief zou kunnen beïn-
vloed worden! Maar deze techniek van gegevensverzameling leidt er wel onvermijdelijk toe dat die
bronnen soms subjectief of onbetrouwbaar van karakter zijn.

Zonder onze verantwoordelijkheid te willen afschuiven, willen we bij eventuele inhoudelijke kritiek
toch voor een stuk die hete aardappel doorschuiven naar de sportfederaties en de kwaliteit van de
hun bezorgde informatie.

Toch waren er opnieuw een aantal sportfederaties die weinig of geen medewerking verleenden. Het
navenante resultaat ervan valt dan ook zo af te lezen bij de voorstelling van hun sporttak en structu-
ren. Hopelijk reageren deze federaties op een positieve wijze waardoor de Atlas alleen maar aan
waarde kan winnen, niet alleen voor de federaties, maar ook voor de gebruikers.

In beide gevallen hopen we de nodige reacties te verkrijgen waardoor de eventuele onvolmaaktheden
kunnen weggewerkt worden uit de Atlas.

Geen eeuwigheidswaarde …

Deze Atlas is het resultaat van een momentopname. De intentie om namen, adressen, telefoonnum-
mers,… te vermelden, betekent automatisch dat die data reeds verouderd kunnen zijn op het moment
van de publicatie.
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Een andere factor die het tijdelijk cachet in de hand werkt, situeert zich in het dynamische karakter
van de sportsector. Sporttakken komen op en verdwijnen weer. Sportfederaties splitsen zich, fuseren,
krijgen een erkenning, houden op te bestaan, enz.

Geen ultieme definitie van sport …

De vraag wat wel en geen sport is, is zo oud als de straat en nog steeds voer voor eindeloze discus-
sies. Deze Atlas komt zeker niet met de ultieme blauwdruk. Na lezing zal u geen sluitende definitie van
het begrip sport kunnen ontwaren, laat staan dat u op het eind van het verhaal een gave scheidings-
lijn zult kunnen trekken tussen het begrip “sport” en “geen sport”.

De opzet van deze uitgave is om op een globale wijze het sportdomein te omschrijven.  In die optiek
werd alles wat ook maar in de verte naar sport, recreatie, ontspanning, parasport, … neigt, opgeno-
men.  Het is uiteindelijk aan de diverse beleidsinstanties om de keuzes te maken van die sporttakken
die ze onder “sportbeleid” willen laten ressorteren.

Geen perfecte structuur …

Voor de samenstelling van de “Atlas van de Sport” en de splitsing in diverse hoofdstukken dienden keu-
zes gemaakt.  Die beslissingen gebeurden op arbitraire wijze, zonder spiegeling aan bestaande in-
ventarissen.

Bij de indeling van de sporten in Deel III werden een aantal sporten tot zelfstandige sporttakken ge-
bombardeerd, terwijl andere als sportdiscipline ondergebracht werden bij een bepaalde sporttak.  Dit
gebeurde naar eer en geweten en met de nodige ruggenspraak met mensen uit de sportwereld, maar
kan natuurlijk in sommige gevallen aanleiding geven tot discussie. Ook bij de begripsomschrijving van
de sporten en de opsomming van de (soms oneindige reeks) disciplines, subdisciplines en varianten
dienden geregeld keuzes gemaakt te worden.

Geen oordeel over de inhoud …

Niettegenstaande de vernieuwde speurtocht opnieuw heel wat verrassingen ontlokte over de overge-
structureerde sportwereld, werd de nuchtere, droge beschrijving van de werkelijkheid als principiële
basis gehanteerd. De Atlas wil enkel een objectieve weergave van de vastgestelde feiten registreren,
niet meer en niet minder. Als er al wat commentaar bijgevoegd werd (bvb. bij de specifieke informa-
tie van bepaalde sporttakken), dan is dit louter als bijkomende duiding bedoeld.

Geen wetenschappelijke methodiek …

Uit de eerder beschreven ontstaansgeschiedenis blijkt dat de Atlas geen strikt wetenschappelijk on-
derzoeksrapport inhoudt. Zowel voor de enquêtering als voor de verwerking van de gegevens werd
wel gepoogd genormeerde, statistische en verantwoorde technieken te hanteren. Zowel de beschik-
bare middelen als de opzet van het geheel deden hier geen behoefte aan ontstaan.

De dataverzameling gebeurde door systematisch veldwerk op basis van schriftelijke, telefonisch en via
internet verkregen informatie en - zeker voor de final touch - op basis van jarenlange praktijkervaring
en het gezond (West-Vlaams boeren)verstand.

Geen inventaris van alle soorten sportstructuren …

Het is duidelijk dat de Atlas de sportsector beschrijft vanuit de hoek van de sportfederaties. Behalve
deze doelgroep bestaan natuurlijk nog heel wat andere sportstructuren in ons land. Volgende instan-
ties vormden evenwel hier niet het voorwerp van onderzoek:
� belangengroepen binnen de sportsector;
� gemeentelijke en provinciale overheidsstructuren (sportdiensten, sportraden, gemeente- en pro-

vinciebesturen) waarvoor andere publicaties bestaan (bvb. Atlas van het Gemeentelijk Sportbeleid);
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� andere overheidsinstanties of koepelorganisaties op Vlaams of Belgisch niveau: BLOSO, Belgisch
Olympisch Interfederaal Comité, Vlaamse Sportfederatie, Instituut voor Sportbeheer en Recreatie-
beleid, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Vereniging Vlaamse Provincies, …;

� internationale sportbonden (tenzij om lidmaatschap van landelijke of nationale federatie te mel-
den);

� lokale verenigingsniveau: bewuste beperking tot het bovenlokale, provinciale niveau van een fede-
ratie.

Geen dwarsdoorsnede van elke sportdiscipline …

Bij de beschrijving van een sporttak kon er natuurlijk tot in detail getreden worden over spelregels,
technieken, termen, terrein, onderdelen, enzomeer. De Atlas werd bewust beperkt gehouden tot de si-
tuering en definiëring van een sporttak en zijn disciplines. Komen dan ook niet aan bod:
� leeftijdscategorieën (bvb. miniemen) en geslacht (bvb. damesvoetbal)
� gedetailleerde reglementering van elke sporttak, tenzij summier bij de definitie (bvb. veldafmetin-

gen)
� terminologie van de voornaamste technieken: bij volleybal staat wel ‘netbal’ (als subdiscipline) ver-

meld maar niet ‘receptie’ of ‘blok’.
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Beleidspotenties
Voor de beleidsinstanties en ‘decision makers’ in de sport omvat deze sportatlas een geschenk uit de
hemel. We sommen hieronder een aantal toepassingsgebieden op en formuleren daarnaast heel voor-
zichtig enkele beleidsconclusies:

� erkenning en subsidiëring van provinciale sportfederaties: zicht op alle bestaande sportfederaties
die een West-Vlaamse afdeling hebben en daardoor een grote stap dichter in het democratisch stre-
ven om zoveel mogelijk provinciale sportfederaties te laten subsidiëren door de provinciale overheid
en te laten participeren in de inspraakorganen (Provinciale Sportraad).

� participatie aan provinciale sportpromotie-activiteiten: groter bereik voor medewerking of deel-
name van sportfederaties aan diverse sportpromotieprojecten (vb. Doe Aan Sport-Beurs).

� profilering van minder bekende sporten: doordat de Atlas heel wat onbekende, vaak kleinere sport-
takken aan het licht bracht, kunnen ze actiever in het provinciaal sportbeleid betrokken worden
(kandidaturen voor West-Vlaamse Sportprijzen, aanvraagdossiers voor bijzondere sportmanifesta-
ties, …).

� samenstelling van een sporttakkenlijst: op de markt is er momenteel zeker geen even complete
en gestructureerde overzichtslijst van sporttakken en sportdisciplines te vinden als die van de Atlas.
Dit laat subsidiërende overheden gemakkelijker toe om op een objectievere basis sporttakken lijsten
op te stellen.

� nuttig instrument voor sportoverstijgende samenwerking: dank zij deze inventarisatie kan een
duurzame basis voor overleg gecreëerd worden met bijvoorbeeld de culturele sector voor de ter-
reinafbakening van sporten die zich in de schemerzone tussen sport en cultuur bevinden.

� inspiratiebron voor andere overheden: gemeentelijke overheden, andere provincies, het BLOSO, de
Vlaamse Sportraad en de Vlaamse Sportfederatie zullen voor hun erkennings- en subsidiërings -
beleid dankbaar gebruik kunnen maken van de Atlas-gegevens.

� aanzet tot samenwerking tussen federaties: basisdocumentatie voor eventuele stimulansen tot
samenwerking (fusies, confederaties) van gelijk(w)aardige sportfederaties.

� teveel bomen in het bos: het is een understatement te stellen dat de Atlas een pijnlijke blootstel-
ling gedaan heeft van een sportwereld die in ons land overgeorganiseerd, hopeloos versnipperd en
nog veel te verzuild is.

� gebrek aan interne communicatie: herhaalde vaststelling dat de samenwerking en communicatie
tussen het provinciaal, landelijk en nationale niveau binnen één federatie vaak te wensen overlaat.
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Deel I

Alfabetische lijst van alle 
sporttakken

16 ATLAS VAN DE SPORT

1 aikido
2 American football
3 atletiek
4 autorijden
5 badminton
6 ballonvaren
7 baseball
8 basketbal
9 biljart

10 bobsleeën
11 boccia
12 bodybuilding
13 boksen
14 bollen
15 boogschieten
16 bowling
17 bridge
18 budo
19 canicross
20 cricket
21 curling
22 curve bowls
23 dammen
24 dansen
25 darts
26 duiken
27 duivenmelken
28 fitness
29 frisbee
30 gehandicaptensport
31 gewichtheffen
32 golf
33 gymnastiek
34 handbal
35 hapkido
36 hengelen
37 hockey
38 hondenafrichting
39 iaido

40 ijsschaatsen
41 judo
42 ju-jutsu
43 kaatsen
44 kajak / kano
45 karate
46 katapultschieten
47 kegelen
48 kempo
49 kendo
50 kick- en avonturensporten
51 klimmen
52 korfbal
53 krachtbal
54 lacrosse
55 minivoetbal
56 moderne vijfkamp
57 motorbootracen
58 motorbootvaren
59 motorrijden
60 motorvliegen
61 Oosterse krijgssporten
62 oriëntatielopen
63 paardrijden
64 paddle
65 parachutisme
66 pencak silat
67 petanque
68 racketlon
69 rafting
70 recreatieve spelen
71 reddend zwemmen
72 roeien
73 rolschaatsen & skating
74 rope skipping
75 rugby
76 schaken
77 schermen
78 skiën
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79 sledehondenrennen
80 speleologie
81 squash
82 survival run
83 taekwondo
84 tafeltennis
85 tafelvoetbal
86 tennis
87 torbal
88 touwtrekken
89 triatlon 
90 vinkenzetten
91 vliegeren
92 voetbal
93 volksspelen
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94 volleybal
95 vuurwapenschieten
96 wandelen
97 waterpolo
98 waterskiën
99 wielrennen

100 windsurfen
101 worstelen
102 wushu
103 yoga
104 zaalvoetbal
105 zeilen
106 zeilwagenrijden
107 zweefvliegen
108 zwemmen
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Deel II

Disciplines met sporttak
4 x 4 rijden autorijden
abseilen kick- en avonturensporten
achtervolging wielrennen
acrobatic skating rolschaatsen & skating
acrobatics gymnastiek
acrobatisch dansen dansen
acrobatische gymnastiek gymnastiek
acrogym gymnastiek
acroski skiën
aerials ski skiën
aerobics fitness
aerofoot voetbal
Afrikaanse dans dansen
agility hondenafrichting
agrogolf golf
aikido aikido
airboard kick- en avonturensporten
airpower kick- en avonturensporten
airtrack recreatieve spelen
airwalker fitness
Alpijns skiën skiën
alpinisme klimmen
American football American football
apenbrug kick- en avonturensporten
aquacycling fitness
aquafitness fitness
aquagym fitness
aquajogging fitness
aquaspinning fitness
aquastep fitness
Argentijnse tango dansen
armworstelen worstelen
artificieel klimmen klimmen
artistiek biljart biljart
artistieke gymnastiek gymnastiek
ashtanga yoga yoga
atletiek atletiek
Australian football rugby
autocircuitrijden autorijden
autocross autorijden
autorijden autorijden
autorodeo autorijden
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avonturenparcours kick- en avonturensporten
avonturensport kick- en avonturensporten
baanwielrennen wielrennen
badminton badminton
baggataway lacrosse
bakschieten volksspelen
bakstapelen kick- en avonturensporten
balboogschieten boogschieten
balboogschieten volksspelen
ballet dansen
ballonvaren ballonvaren
ballroom dansen
bandstoten biljart
bandy ijsschaatsen
bankdrukken gewichtheffen
barrelrace paardrijden
baseball baseball
base-jumping parachutisme
basketbal basketbal
BBB fitness
beachhandbal handbal
beachkrachtbal krachtbal
beachsoccer voetbal
beachtennis tafeltennis
beachtennis tennis
beachvolley volleybal
benchpress gewichtheffen
benjispringen kick- en avonturensporten
bergklimmen klimmen
bergwandelen klimmen
bergwandelen wandelen
beugelen bollen
biatlon skiën
big air-snowboarden skiën
bikkelen volksspelen
biljart biljart
bi-trial wielrennen
blokart zeilwagenrijden
blootvoetwaterskiën waterskiën
BMX wielrennen
boardcross skiën
bobsleeën bobsleeën
boccia boccia
body attack fitness
bodyboarden kick- en avonturensporten
bodyboarden windsurfen
bodybuilding bodybuilding
bodycoach fitness
bodycombat fitness
bodycontrol fitness
bodyjam fitness
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bodypump fitness
bodyraften kick- en avonturensporten
bodysculpt fitness
bodyshaping fitness
bodysurfen vliegeren
boksen boksen
bolderen bollen
bollen bollen
bongkot pencak silat
boogieboarden waterskiën
boogieboarden windsurfen
boogie-woogie dansen
boogschieten boogschieten
boordroeien roeien
boothengelen hengelen
bossaball recreatieve spelen
boulder hopping klimmen
boulderen klimmen
boule Lyonaise petanque
bounceball recreatieve spelen
bouncing recreatieve spelen
bowling bowling
box lacrosse lacrosse
boxe Française boksen
boxe savate boksen
boxing aerobic fitness
breakdance dansen
breakdance fitness
bridge bridge
buckel skiën
budo budo
budokai-do budo
buggieën vliegeren
buggyrijden zeilwagenrijden
buikdansen dansen
buksschieten vuurwapenschieten
bultskiën skiën
bumball recreatieve spelen
bumping roeien
bungee-jumping kick- en avonturensporten
bungee-run recreatieve spelen
callanetics fitness
callengym fitness
camanachd hockey
camogie hockey
canicross canicross
canopy formation skydiving parachutisme
canopy piloting parachutisme
canyoning klimmen
capoeira dansen
carambole biljart
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cardiofunk fitness
cardropping kick- en avonturensporten
carjumping kick- en avonturensporten
carving skiën
casting hengelen
catamaranvaren motorbootracen
catamaranvaren zeilen
catch worstelen
cha-cha-cha dansen
changquan wushu
Chinees voetbal recreatieve spelen
Chinese wheel rope skipping
circustechnieken recreatieve spelen
clip-dance dansen
cloutschieten boogschieten
coast rafting rafting
collball recreatieve spelen
combidansen dansen
commandobrug kick- en avonturensporten
countrydans dansen
crawl zwemmen
cricket cricket
croquet recreatieve spelen
crosscountry atletiek
crosscountry paardrijden
crosscountry wielrennen
culturele dans dansen
curling curling
curve bowls curve bowls
cutting paardrijden
cyclobal wielrennen
cyclocross wielrennen
cyclotoerisme wielrennen
daffy jumping skiën
dammen dammen
dansen dansen
daoshu wushu
darts darts
deadlifting gewichtheffen
death-ride kick- en avonturensporten
death-run survival run
decatlon atletiek
degenschermen schermen
deltavliegen zweefvliegen
diepzeeduiken duiken
discgolf frisbee
discodans dansen
discuswerpen atletiek
doelschieten boogschieten
dolfijnslag zwemmen
dopschieten volksspelen

ATLAS VAN DE SPORT 21

1ste stuk sportatlas:Opmaak 1  27-11-2007  13:49  Pagina 21



double Dutch rope skipping
doublette petanque
downhillbiken kick- en avonturensporten
downhillbiken wielrennen
downhillen kick- en avonturensporten
downhillen wielrennen
DPM (Delta Plane Motorised) motorvliegen
draf paardrijden
drag racing autorijden
dressuurrijden paardrijden
drieband biljart
driehoeksbaan zeilwagenrijden
driewielrijden wielrennen
dry toolen klimmen
dual slalom skiën
duatlon triatlon
duiken duiken
duivenmelken duivenmelken
duivenwedvluchten duivenmelken
dunne krulbollen bollen
duodansen dansen
Dutchtennis tennis
dynabands fitness
easy hiking klimmen
eggeschieten volksspelen
ekiden atletiek
endurance paardrijden
endurance zeilwagenrijden
enduro autorijden
enduro motorrijden
energetics fitness
Engelse biljart biljart
Engelse boks boksen
Engelse vogelpik darts
escrima schermen
eventing paardrijden
fast-pitch-softball baseball
field lacrosse lacrosse
fierljeppen volksspelen
fietsen wielrennen
fietspolo wielrennen
figuurwaterskiën waterskiën
fitbal fitness
fitbal recreatieve spelen
fitness fitness
five a side zaalvoetbal
flag football American football
flat green bowls curve bowls
flessenschieten vuurwapenschieten
floorball hockey
floretschermen schermen
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flyball hondenafrichting
flyboarden kick- en avonturensporten
football American football
formatiedansen dansen
formatiespringen parachutisme
formation skydiving parachutisme
formulerijden autorijden
foxtrot dansen
free climbing klimmen
freeflying parachutisme
freestyle biking wielrennen
freestyle dansen dansen
freestyle skating rolschaatsen & skating
freestyle skiën skiën
freestyle surfen windsurfen
frisbee frisbee
funracen autorijden
funsurfen windsurfen
futsal zaalvoetbal
gaaibollen bollen
galop rijden paardrijden
gansrijden volksspelen
gehoorzaamheid hondenafrichting
geweerschieten vuurwapenschieten
gewichtheffen gewichtheffen
gezelschapspelen recreatieve spelen
goalbal torbal
go-cart autorijden
goju karate
goju-ryû Oosterse krijgssporten
golf golf
golf on the road golf
golfbiljart biljart
golfsurfen windsurfen
goshindo budo
gravity fall kick- en avonturensporten
green bowls curve bowls
Grieks-Romeins worstelen worstelen
gunshu wushu
gymkhana motorrijden
gymnastiek gymnastiek
halfcourt tennis tennis
halfpipe skating rolschaatsen & skating
halfpipe skating skiën
halfpipe skiën skiën
hamerslingeren atletiek
hamertjesspel volksspelen
handbal handbal
handbiking wielrennen
handboogschieten boogschieten
hanguldo hapkido
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hankido hapkido
hapkido hapkido
hatha yoga yoga
hedendaagse dans dansen
hengelen hengelen
heptatlon atletiek
high impact fitness
high rope kick- en avonturensporten
hiking klimmen
hindernisredden reddend zwemmen
hindernissenparcours kick- en avonturensporten
hinkelen volksspelen
hinkstapspringen atletiek
hiphop dansen
hiphop fitness
hockey hockey
hoefijzerwerpen volksspelen
hondenafrichting hondenafrichting
hondenredding hondenafrichting
honkbal baseball
hoogspringen atletiek
horden atletiek
horseball paardrijden
hoshinkido hapkido
house-running kick- en avonturensporten
hurling hockey
hydrobics fitness
hydrospeed kick- en avonturensporten
iai jitsu iaido
iaido iaido
ijshockey ijsschaatsen
ijsklimmen klimmen
ijsschaatsen ijsschaatsen
indiaca recreatieve spelen
indoorkarting autorijden
indoorklimmen klimmen
in-line-hockey rolschaatsen & skating
in-line-skating rolschaatsen & skating
inshore motorbootracen
intercrosse lacrosse
jachtparcours vuurwapenschieten
jai alai squash
javelotwerpen volksspelen
jazzdans dansen
jeepcross autorijden
jetski motorbootracen
jeu de boules petanque
jeu de paume tennis
jeu provencale petanque
jeugddans dansen
jianshu wushu
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jive dansen
jodo kendo
jogging atletiek
jogging wandelen
jojo recreatieve spelen
jokari recreatieve spelen
judo budo
judo judo
ju-jutsu budo
ju-jutsu ju-jutsu
juken-jutsu Oosterse krijgssporten
jumping paardrijden
kaaën volksspelen
kaarten recreatieve spelen
kaartspelen recreatieve spelen
kaatsen kaatsen
kaderbiljart biljart
kajak kajak / kano
kajakpolo kajak / kano
kalaripayat dansen
kalleschieten volksspelen
kangoeroebal recreatieve spelen
kangoojump fitness
kano kajak / kano
kanopolo kajak / kano
karabijnschieten vuurwapenschieten
karate budo
karate karate
kartcross autorijden
karting autorijden
katapultschieten katapultschieten
katapultschieten volksspelen
katapultspringen kick- en avonturensporten
kegelen kegelen
keirin wielrennen
kempo kempo
kendo kendo
kickboard rolschaatsen & skating
kickboks boksen
kickeren tafelvoetbal
kielbootzeilen zeilen
kin-ball recreatieve spelen
kiteboarden vliegeren
kiten vliegeren
kitesurfen vliegeren
kitesurfen windsurfen
klassiek dansen dansen
kleefmuur / kleefwand recreatieve spelen
kleefwand / kleefmuur recreatieve spelen
klei(duif)schieten vuurwapenschieten
klepschieten vuurwapenschieten
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klettersteig klimmen
klootschieten bollen
ko bujutsu budo
kobudo budo
kobudo Oosterse krijgssporten
koepelvliegen parachutisme
koersbal curve bowls
kogelslingeren atletiek
kogelstoten atletiek
kollestekken volksspelen
kolven golf
kooivoetbal recreatieve spelen
koorddansen gymnastiek
koorddansen rope skipping
koordtrekken touwtrekken
koppelroeien roeien
korfbal korfbal
kosho ryû kempo
krachtbal krachtbal
krachtvliegeren vliegeren
krachtvolley krachtbal
kruisboogschieten boogschieten
krulbollen bollen
kuipsteken volksspelen
kung fu karate
kung fu wushu
kunstrolschaatsen rolschaatsen & skating
kunstschaatsen ijsschaatsen
kunstspringen zwemmen
kunststoten biljart
kunstwielrijden wielrennen
kunstzwemmen zwemmen
kusthengelen hengelen
kynologie hondenafrichting
kyokushin kai karate
la longue petanque
lacrosse lacrosse
langlauf skiën
lasershooting kick- en avonturensporten
latino dansen dansen
lax lacrosse
ligfietsen wielrennen
liggende wipschieten boogschieten
lijnvissen hengelen
lincah pencak silat
linedance dansen
long ropes rope skipping
low impact fitness
luchtgeweerschieten vuurwapenschieten
luge bobsleeën
manchetbaankegelen kegelen
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mannetjeskegelen volksspelen
marathon atletiek
marinierspiste kick- en avonturensporten
Masai walking wandelen
mennen paardrijden
microluchtvaart motorvliegen
midgetgolf golf
miditennis tennis
military paardrijden
minibasketbal basketbal
minibiking motorrijden
minigolf golf
minihandbal handbal
minipitch voetbal
minirugby rugby
minisnooker biljart
minitennis tennis
minivoetbal minivoetbal
minivolleybal volleybal
modelluchtvaart motorvliegen
moguls ski skiën
mondioring hondenafrichting
monoski skiën
motorbal motorrijden
motorbootracen motorbootracen
motorbootvaren motorbootvaren
motorcross motorrijden
motorrijden motorrijden
motorsportvliegen motorvliegen
motortoerisme motorrijden
mountainbiking wielrennen
mountainboarding kick- en avonturensporten
mugai ryû iaido
muso jikiden ryû iaido
muso shinden ryû iaido
muurkaatsen kaatsen
muurklimmen klimmen
naginata Oosterse krijgssporten
nandao wushu
nangun wushu
natuursporten kick- en avonturensporten
netbal volleybal
new games recreatieve spelen
nin jitsu Oosterse krijgssporten
nin-tau budo
Nordic walking wandelen
offshore motorbootracen
onderwaterhockey duiken
onderwaterzwemmen duiken
Oosterse dans dansen
oriëntatielopen oriëntatielopen
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outdoorkarting autorijden
oval racing autorijden
overlevingstocht survival run
overlevingszwemmen reddend zwemmen
paaldansen fitness
paapgooien volksspelen
paardrijden paardrijden
paddle paddle
paddleball squash
pagschieten volksspelen
pai gai noon kempo
paintball kick- en avonturensporten
pamperpaalspringen kick- en avonturensporten
parabounce kick- en avonturensporten
paracarting zeilwagenrijden
parachutespringen parachutisme
parachutisme parachutisme
paramotorvliegen motorvliegen
parapenting zweefvliegen
parasailing zweefvliegen
parcoursschieten vuurwapenschieten
pelota squash
pelota vasca squash
penca indra suci pencak silat
pencak silat pencak silat
pentatlon atletiek
petanque petanque
pietjesbakken volksspelen
pistoolschieten vuurwapenschieten
plankzeilen windsurfen
platte bollen bollen
pleasure paardrijden
pocketbiking motorrijden
pocketbiljart biljart
polefitness fitness
pole-golf golf
polo kajak / kano
polo paardrijden
polo waterpolo
polo wielrennen
polsstokspringen atletiek
ponyspelen paardrijden
poolbiljart biljart
powerkiting vliegeren
powerliften gewichtheffen
powersquat gewichtheffen
precisielanden parachutisme
precisievliegeren vliegeren
probiking motorrijden
pudebakken volksspelen
puenting kick- en avonturensporten
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puissance paardrijden
qiangshu wushu
quad autorijden
quad motorrijden
quadrette petanque
quadrugby rugby
quick-step dansen
racketlon racketlon
racquetball squash
rafting rafting
rallycross autorijden
rallyrijden autorijden
rallysprint autorijden
rappel kick- en avonturensporten
recreatief paardrijden paardrijden
recreatieve spelen recreatieve spelen
recreatlon triatlon
reddend zwemmen reddend zwemmen
regatta roeien
reining paardrijden
reuzenkicker recreatieve spelen
reuzenladder kick- en avonturensporten
reuzenslalom skiën
ricochet squash
rijwieltoerisme wielrennen
ringsteken volksspelen
rink hockey rolschaatsen & skating
ritmische gymnastiek gymnastiek
rittenwedstrijd autorijden
rittenwedstrijd wielrennen
RMT motorrijden
rock ‘n roll dansen
rocket kick- en avonturensporten
rodelen bobsleeën
roeien roeien
roei-ergometer fitness
roeifietsen wielrennen
rogallo zweefvliegen
rollerhockey rolschaatsen & skating
rollerskating rolschaatsen & skating
rolschaatsen rolschaatsen & skating
rolskiën skiën
rolstoelbasketbal basketbal
rolstoeldansen dansen
rolstoelhockey hockey
rolstoelracen wielrennen
rolstoeltennis tennis
rope skipping rope skipping
rotsklimmen klimmen
rounders baseball
rugby rugby
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rugby league rugby
rugslag zwemmen
ruitersport paardrijden
rumba dansen
ryû ju-jutsu
sabelschermen schermen
salondansen dansen
salsa dansen
saltotrampoline kick- en avonturensporten
samba dansen
sambo budo
sanda boksen
sanku kai karate
scad-diving kick- en avonturensporten
scatch recreatieve spelen
schaarbaankegelen kegelen
schaatsen ijsschaatsen
schaatsen rolschaatsen & skating
schaken schaken
schansspringen skiën
schansspringen waterskiën
schapendrijven hondenafrichting
schermen schermen
schieten vuurwapenschieten
schietlapschieten katapultschieten
schijfschieten volksspelen
schoolslag zwemmen
schoonspringen zwemmen
schuifbakschieten volksspelen
scrambling klimmen
seni silat lincah budo
setia hati pencak silat
seven a side rugby
shaolin kempo
shaolin wushu
shinkage ryû iaido
shinty hockey
shito karate
short mat bowls curve bowls
short-track ijsschaatsen
shoto(kan) karate
showdans dansen
showdown tafeltennis
shuko kai karate
sidewalking rolschaatsen & skating
simultaan dammen dammen
simultaan schaken schaken
single rope rope skipping
sjoelbakken volksspelen
skateboarden rolschaatsen & skating
skaten rolschaatsen & skating
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skeeleren rolschaatsen & skating
skeet vuurwapenschieten
skeleton bobsleeën
skelter autorijden
ski-archery boogschieten
skibobben bobsleeën
skibobben skiën
skiën skiën
skiff roeien
skimboarden windsurfen
sky fever kick- en avonturensporten
skydiving parachutisme
skysurfing parachutisme
skyting vliegeren
slalom autorijden
slalom motorrijden
slalom skiën
slalom waterskiën
slalom zeilwagenrijden
sledehondenrennen sledehondenrennen
sleeën bobsleeën
slope style skiën
slope style wielrennen
slowdansen dansen
slow-pitch-softball baseball
snaggolf golf
sneeuwschoenlopen klimmen
sneldammen dammen
snelheidrijden motorrijden
snelschaatsen ijsschaatsen
snelschaatsen rolschaatsen & skating
snelschaken schaken
snelwandelen atletiek
snooker biljart
snorkelen duiken
snowboard skiën
soccerpal voetbal
softball baseball
so-jitsu Oosterse krijgssporten
solo klimmen klimmen
speed(bad)minton badminton
speedsail windsurfen
speedsail zeilwagenrijden
speed-skydiving parachutisme
speedway autorijden
speedway motorrijden
speedzeilen zeilwagenrijden
speerwerpen atletiek
speleologie speleologie
spinning fitness
sportklimmen klimmen
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sportvliegen motorvliegen
sprint atletiek
sprint wielrennen
squash squash
squat gewichtheffen
staande wipschieten boogschieten
standaarddansen dansen
stayeren paardrijden
stayeren wielrennen
steeple atletiek
steeple paardrijden
steltlopen volksspelen
stepaerobic fitness
steprijden rolschaatsen & skating
stijlrijden paardrijden
stijlspringen parachutisme
stockcar racing autorijden
stopschieten volksspelen
stoten gewichtheffen
stratenloop atletiek
streetbasket basketbal
streetdance dansen
streethockey rolschaatsen & skating
streetracing rolschaatsen & skating
streetskating rolschaatsen & skating
struifvogelwerpen volksspelen
struifwerpen volksspelen
subbuteo tafelvoetbal
sumboworstelen worstelen
sumoworstelen worstelen
super G skiën
supercross motorrijden
supermotard motorrijden
surfcasting hengelen
surfen windsurfen
survival run survival run
survival swimming reddend zwemmen
swinggolf golf
synchroon zwemmen zwemmen
tae-bo fitness
taekwondo karate
taekwondo taekwondo
tafelkegelen volksspelen
tafeltennis tafeltennis
tafelvoetbal tafelvoetbal
tai chindo budo
tai jitsu budo
taichi wushu
taijiquan wushu
takraw recreatieve spelen
tambo Oosterse krijgssporten
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tamburello recreatieve spelen
tamiya ryû iaido
tandemrijden wielrennen
tango dansen
tanto Oosterse krijgssporten
tapbiljart biljart
tapdansen dansen
tchoukbal recreatieve spelen
telemark skiën
tempelboksen kempo
tennis tennis
ten-pin bowling
teppeschieten volksspelen
Thai boxing boksen
three on three basketbal
tienkamp atletiek
tijdrijden wielrennen
tir de précision petanque
tir rapide petanque
toboggan bobsleeën
toerrijden autorijden
toerrijden motorrijden
toerrijden rolschaatsen & skating
toerskiën klimmen
toerskiën skiën
toervaren kajak / kano
toervaren motorbootvaren
tollen volksspelen
tonspel volksspelen
toptafelen volksspelen
torbal torbal
torenspringen zwemmen
total burn fitness
touwenparcours kick- en avonturensporten
touwspringen gymnastiek
touwspringen rope skipping
touwtrekken touwtrekken
trabollen bollen
trackracing autorijden
trackracing motorrijden
traditioneel klimmen klimmen
trampolinespringen gymnastiek
trapschieten vuurwapenschieten
trefbal recreatieve spelen
trekken gewichtheffen
trial autorijden
trial motorrijden
trial paardrijden
trial wielrennen
triarc boogschieten
triatlon triatlon
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trikke wielrennen
triplette petanque
trou-madam volksspelen
truckcar racing autorijden
tumbling gymnastiek
turnen gymnastiek
twirling gymnastiek
uilebollen volksspelen
ULM (ultra light motorised) motorvliegen
ultimate frisbee frisbee
unihoc(key) hockey
union rugby rugby
urbangolf golf
valschermspringen parachutisme
vampire jumping kick- en avonturensporten
vechtvliegeren vliegeren
veelzijdigheid paardrijden
veldlopen atletiek
veldrijden wielrennen
vendelen dansen
vendelzwaaien dansen
verspringen atletiek
vijfkamp atletiek
vijfkamp moderne vijfkamp
vinkenzetten vinkenzetten
vinzwemmen duiken
vinzwemmen zwemmen
vissen hengelen
vliegeren vliegeren
vliegvissen hengelen
vlinderslag zwemmen
vlotten kick- en avonturensporten
voetbal voetbal
voetboogschieten boogschieten
vogelpik darts
vol de pente zweefvliegen
volksdansen dansen
volksspelen volksspelen
volkssport volksspelen
volleybal volleybal
voltige paardrijden
vrij klimmen klimmen
vrij spel biljart
vrije vlucht zweefvliegen
vuurwapenschieten vuurwapenschieten
wado karate
wakeboarden waterskiën
walsen dansen
wandelen wandelen
waterballet zwemmen
waterpolo waterpolo
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waterscooteren motorbootracen
waterskiën waterskiën
wedrennen paardrijden
werelddans dansen
werphengelen hengelen
western riding paardrijden
wheelen wielrennen
wielertoerisme wielrennen
wielrennen op de baan wielrennen
wielrennen op de weg wielrennen
wildwatervaren kajak / kano
wildwatervaren rafting
windhondenrennen hondenafrichting
windsurfen windsurfen
wingsuit parachutisme
winterduatlon triatlon
wintertriatlon triatlon
wipschieten boogschieten
womans lacrosse lacrosse
worstelen Grieks-Romeinse stijl worstelen
worstelen vrije stijl worstelen
wushu Oosterse krijgssporten
wushu wushu
X-bike fitness
yachting zeilen
yawara hapkido
yoga yoga
zaalvoetbal zaalvoetbal
zeehengelen hengelen
zeerafting rafting
zeilen zeilen
zeilwagenrijden zeilwagenrijden
zevenkamp atletiek
zitbal fitness
zitvolleybal volleybal
zorben kick- en avonturensporten
zwaardbootzeilen zeilen
zweefvliegen zweefvliegen
zwemmen zwemmen
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Deel III

Encyclopedische beschrijving 
van de sporttakken 
en hun disciplines
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Aikido
Vecht- en/of verdedigingssport

Japanse ongewapende zelfverdedigingsport.

Aiki betekent: één worden met het universum als bron van alle levensenergie.
Aikido betekent letterlijk: weg van de goddelijke harmonie.

De beoefenaar voert competitie met zich zelf door de kracht van de tegenstrever te absorberen door sier-
lijke bewegingen en technieken die niet door reglementen worden beperkt. Door de kracht die wordt mee-
gegeven met de cirkelvormige bewegingen, wordt de tegenstrever uit balans gebracht en dit zonder enig
letsel.

Disciplines 

aikido

Aanbieders

1° Belgian Aïkikaï (Belgische federatie) www.aikido-vav.be
Vlaamse Aikido Vereniging (Vlaamse federatie) www.aikido-vav.be

2° International Martial Arts Federation Belgium (Belgische federatie) www.imaf-europe.com

3° Vlaamse Vechtsport Associatie (Vlaamse federatie) www.vva.be

4° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

5° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

American football
Balsport

Hoewel de naam er aanleiding toe geeft, mag deze sport niet verward worden met voetbal.

Football, eigenlijk American football, is een agressieve, maar in de Verenigde Staten zeer populaire bal-
sport, betwist tussen twee ploegen van elk 53 spelers waarvan 11 op het terrein. Er wordt terreinprogres-
sie behaald door lopend de ovalen bal met de voet vooruit te trappen, maar op te vangen met de handen. Het
scoren gebeurt door met de bal te passeren over de doellijn (“touchdown“) ofwel door de bal over de dwars-
balk van het doel te trappen.

Terrein: rechthoekige grasmat van 110 x 49 meter, om de 4,5 meter onderverdeeld in verschillende vakken
of roosters.

Variante

Een variante van American football is flagfootball dat als initiatie gebruikt wordt om de ruwe kant van deze
sport te vermijden. Er wordt gescoord door het losrukken van een op de rugzijde van de speler aangebrachte
reep stof. 
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Disciplines

American football
flag football
football

Aanbieders

1° Belgian Football League (Belgische federatie) www.belgianbowl.be
Flemish American Football League (Vlaamse federatie) www.americanfootball.be
Tribes (Provinciale federatie) www.tribes.be

2° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Atletiek
Het geheel van diverse loop- en kampnummers.

De loopnummers zijn ingedeeld in spurt, middellange afstand, lange afstand (met daarbij op bepaalde af-
standen estafette en hindernis) en met het snelwandelen, stratenloop en veldlopen als afzonderlijke disci-
plines.
De kampnummers zijn ingedeeld in werp- en springnummers.

Er zijn ook drie competities met een bundeling van verschillende atletiekdisciplines in meerkampen: de
pentatlon of vijfkamp, de heptatlon of zevenkamp en de decatlon of tienkamp.

Loopnummers:

- spurt: indoor: 60 en 100 meter; outdoor: 100, 200 en 400 meter;
- middellange afstand: 800 en 1.500 meter;
- lange afstand: 5.000 en 10.000 meter en de marathon (42,195 km);
- ekiden: een marathon die in estafettevorm gelopen wordt. De eerste loper legt 5 km af, de tweede 10 km,

de derde terug 5 km, de vierde 10 km, de vijfde 5 km en de zesde en laatste loper vervolledigt de afstand
door 7,195 km af te leggen;

- estafette: 4 x 100 en 4 x 400 meter;
- hindernissen:

indoor: 50 en 60 meter horden;
outdoor: 110 en 400 meter horden voor heren; 100 meter horden voor dames; steeple: 1.500 en 3.000
meter met balk en waterbak;

- snelwandelen: loopstijl waarbij het contact met de grond niet mag verbroken worden. Tijdens elke stap
moet het been tenminste één moment gestrekt worden. De tenen van het gestrekte standbeen mogen
pas van de grond loskomen wanneer de hiel van het voorste been de grond geraakt heeft. De wedstrijden
gaan voor de heren over een afstand van 10 tot 50 km of over een duur van één tot twee uur, voor de dames
over een afstand van 3,5 tot 10 km;

- stratenloop: het parcours is hoofdzakelijk langs straten en pleinen;
- veldlopen (cross country): het parcours is hoofdzakelijk in velden, weiden en/of bos met natuurlijke en/of

kunstmatige hindernissen;
- joggen: het zonder enige vorm van competitie ontspannend lopen ten einde de conditie te verbeteren of

te onderhouden.

Werpnummers:

- discuswerpen: het vanuit een cirkelvormige zone met een diameter van 2,5 meter zo ver mogelijk gooien
van de ongeveer 2 kg (voor heren) of 1 kg (voor vrouwen) zware discus of lensvormige houten schijf met
metalen kern en rand;
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- hamerslingeren (of kogelslingeren): het vanuit een cirkelvormige zone met een diameter van 2,5 meter zo
ver mogelijk wegslingeren van een aan een draad bevestigde kogel (massieve metalen bol van 7,257 kg)
nadat de atleet deze eerst binnen de beschermende kooi heeft rondgeslingerd en uiteindelijk met behulp
van de middelpuntvliegende kracht wegslingert;

- kogelstoten: het vanuit een cirkelvormige zone met een diameter van 2,1 meter zo ver mogelijk vanop
schouderhoogte wegstoten van een ongeveer 2 kg (voor heren) of 1 kg (voor vrouwen) zware bol;

- speerwerpen: het van over de schouder of de bovenarm zover mogelijk wegwerpen van een speer.

Springnummers:

- hinkstapspringen: het zo ver mogelijk springen vanaf een afstootplank met dien verstande dat vóór de fi-
nale afstoot eerst de hink (sprong met de voet waarmee uiteindelijk zal worden afgestoten) en daarna de
stap (sprong met de andere voet met duidelijke afstoot) wordt gemaakt als tussensprongen;

- hoogspringen: het overschrijden van een losliggende lat zonder dat ze valt;
- polsstokspringen: het met een polsstok als hulp- en afstootmiddel overschrijden van een losliggende lat

zonder dat ze valt;
- verspringen: het zo ver mogelijk springen vanaf een afstootplank.

Meerkamp:

- vijfkamp (enkel voor heren): 200 meter, 1.500 meter, discuswerpen, speerwerpen en verspringen;
- zevenkamp voor heren: 60 meter, 60 meter horden, 1.000 meter, hoogspringen, kogelstoten, polsstok -

springen en verspringen;
- zevenkamp voor dames: 100 meter horden, 200 meter, 800 meter, hoogspringen, kogelstoten, speerwer-

pen en verspringen;
- tienkamp (enkel voor heren): 100 meter, 100 meter horden, 400 meter, 1.500 meter, discuswerpen, hoog-

springen, kogelstoten, polsstokspringen, speerwerpen en verspringen.

Atletiek voor personen met een handicap
Naast de klassieke disciplines voor valide atleten is er ook een aanbod voor personen met een handicap.

Disciplines

atletiek horden speerwerpen
cross-counry jogging sprint
decatlon kogelslingeren steeple
discuswerpen kogelstoten stratenloop
ekiden marathon tienkamp
hamerslingeren pentatlon veldlopen
heptatlon polsstokspringen verspringen
hinkstapspringen rolstoelracen vijfkamp
hoogspringen snelwandelen zevenkamp

Aanbieders

1° Koninklijke Belgische Atletiekbond (Belgische federatie)
Vlaamse Atletiekliga (Vlaamse federatie) www.val.be
Provinciaal Comité Atletiek West-Vlaanderen (Provinciale federatie) pcwest-vlaanderen@val.be

2° Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding en Sport www.kwb.be/falos
(Vlaamse federatie)

3° West-Vlaamse Vrijetijdsatletiek Vereniging (Provinciale federatie) www.vrijesporters.be

4° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

5° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be
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6° Psylos www.psylos.be
Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke 
Gezondheidszorg (Vlaamse federatie)

7° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

8° Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden
(Belgische federatie) www.asbtd.be

9° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

10° Belgische Politiesportbond (Belgische federatie) www.bpsb.be
Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige vleugel 
(Vlaamse federatie)
Belgische Politiesportbond - Afdeling West-Vlaanderen 
(Provinciale federatie)

11° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

12° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

13° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

14° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Autorijden
Motorsport

Sportdisciplines die met auto’s of andere gemotoriseerde vierwielvoertuigen gereden worden. Dit kan onder
de volgende vormen:
- circuitrijden (of omloop): met een bepaalde categorie van krachtbron (toerismewagen of formulewagen)

een zo groot mogelijk aantal ronden op een circuit afleggen binnen een bepaalde tijdsspanne, gaande van
40 minuten tot 24 uren;

- autocross: zowel voor de auto als voor de kart is er een vorm van crossen (zie ook trial);
- drag racing: binnen de kortst mogelijke tijd individueel een bepaalde beperkte afstand afleggen met een

voertuig van eigen fabrikaat;
- formulerijden: vorm van circuitrijden met diverse stappen (met stijgende financiële en materiële investe-

ringen), gaande van karting en Formule Ford via Formule 3 en Formule 3000 tot Formule 1 (F1). Formule
3000 wordt de wachtkamer van de Formule 1 genoemd en werkt met snelheidsbegrenzers. De formule-
wedstrijden vormen een exclusieve internationale aangelegenheid van de FIA (Internationale Autofedera-
tie);

- fun racing: koers voorbehouden aan toerwagens en GT’s met een beperking van de specifieke cilinderin-
houd;

- karting: het om het eerst afleggen van een parcours met een skelter of go-cart, mini-auto met een twee-
of viertaktmotor en enkel samengesteld uit een noodzakelijk laag bij de grond liggend chassis, zonder
overbodige carrosserie en zonder vering. Er zijn twee vormen: mini-auto (kart) en indoor- en outdoor-
karting waarbij bij indoor enkel viertakt toegelaten is;

- quad: vorm van motor op vier wielen, met vering en laag bij de grond liggend. In tegenstelling tot een kart
mag een quad wel op de openbare weg;
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- rallyrijden: het, in bepaalde categorieën, om het snelst afleggen van een aantal klassementsproeven:
wegtrajecten die voor het gewone verkeer afgesloten zijn en waarbij verschillende natuurlijke hindernis-
sen (bochtige wegen, hellingen, grintwegen, ondiepe beken, …) moeten worden genomen.
Er zijn drie vormen: rallyrijden met verschillende etappes of klassementsproeven op de openbare weg, ral-
lysprint waarbij eenzelfde etappe drie maal wordt gereden en rallycross waarbij vijf (verbeterde) rallywa-
gens samen de proef rijden op een gesloten circuit dat gedeeltelijk onverhard is. Bij inhaalmanoeuvres
mag de tegenstander niet geramd worden;

- autorittenwedstrijd: combinatie tussen het rijdend afleggen van een parcours en het zoeken van dat par-
cours door middel van kaartlezen, aanduidingen, … Snelheid speelt in deze discipline een ondergeschikt
belang. De gemiddelde snelheid mag niet hoger liggen dan 25km/u;

- autoslalom: het om ter snelst rijden van een parcours dat gevormd wordt door “poorten“ die slalommend
moeten genomen worden. Bij het raken van een portaalpaal krijgt men strafpunten, het missen van een
poort betekent de uitsluiting;

- speedway (oval racing of trackracing): om het eerst op een afgesloten ovalen piste een aantal ronden af-
leggen met een al of niet gelimiteerd voertuig;

- stockcar racing (rodeo): om het eerst op een natuurcircuit de eindmeet bereiken, waarbij de tegenstan-
der mag gehinderd worden om zelf het einddoel te kunnen bereiken;

- toerrijden: het recreatief rijden met een auto, al of niet in groep. Dit wordt meestal gedaan met veteran-
cars, zijnde automodellen die ouder zijn dan 20 jaar;

- trial (autocross): binnen een bepaalde tijd en om het snelst behendigheidsproeven afleggen op een hin-
dernissenparcours;

- truckcar racing: om het snelst met een vrachtwagen rijden op een afgesloten circuit. Volgens het vermo-
gen zijn er verschillende categorieën;

- 4x4 rijden: wedstrijd met terreinwagens (jeep). Er zijn twee vormen: autotrial of jeepcross als behendig-
heid op een onverhard terrein en auto-enduro bij een langere wedstrijd.

Disciplines 

4 x 4 rijden go-cart rallysprint
autocross indoorkarting rittenwedstrijd
autorijden jeepcross skelter
autorodeo kartcross slalom
auto circuitrijden karting speedway
auto enduro outdoorkarting stockcar racing
auto trial oval racing toerrijden
drag racing quad trackracing
formulerijden rallycross truckcar racing
funracing rallyrijden

Aanbieders

1° Kon. Automobielclub van België (Belgische federatie) www.racb.com
Vlaamse Autosport Federatie (Vlaamse federatie) www.vas.be
Provinciaal Autokomitee West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

2° Belgische Autospeedway (Belgische federatie) www.camso.com

3° West-Vlaamse Autocrossclub (Provinciale federatie)

4° Vlaamse Indoorkarting (Vlaamse federatie) www.vlik.be

5° Interkart (Vlaamse federatie) users.telenet.be/interkart

6° Belkart (Vlaamse federatie) www.vlik.be
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Badminton
Slagsport

Spel tussen twee individuelen of twee ploegen van twee spelers die een shuttle (een met een dop verzwaard
geheel van 14 tot 16 pluimpjes met een totaal gewicht van 4,74 à 5,50 gram) met behulp van een voorge-
schreven racket zodanig over het net slaan dat de tegenstrever deze niet reglementair kan terugspelen
vooraleer de shuttle de grond heeft geraakt.

Terrein: rechthoekig, 5 meter op tweemaal 6,76 meter voor enkelspel en 6,10 meter op tweemaal 6 meter
voor dubbel. 
Het terrein wordt in twee gelijke velden gedeeld door een 1,55 meter hoog gespannen net.

Variante

Speed(bad)minton: ontstaan ingevolge de verzuchting om badminton te kunnen spelen op om het even welke
locatie, ook buiten. Om de invloed van de wind op de shuttle te minimaliseren werd gekozen voor een zwaar-
dere uitvoering: de speeder.
Speedbadminton is feitelijk een combinatie van verschillende sporttakken waarbij de betere elementen van
badminton, squash en tennis bijeen worden gebracht.
Het spel wordt gespeeld door twee individuelen of twee teams van twee spelers met een zwaar bespannen
squashracket.
Het spel is gespeeld als een speler of een ploeg 16 punten behaald heeft. Er moet 2 punten verschil zijn met
de tegenstrever. De zege gaat naar de winnaar van 3 van de 5 sets. Punten worden behaald wanneer de
speeder de grond of het lichaam raakt, wanneer de speeder buiten de lijnen belandt en wanneer een ser-
veerfout wordt begaan. De onderhandse opzet of service mag gebeuren vanaf het midden van het terrein tot
aan de achterlijn. Bovenhands serveren mag enkel vanaf de achterste servicelijn.

Terrein: wordt afhankelijk van de beschikbare ruimte afgebakend:
- fun match: afbakening met plastieken markeerders;
- speed court: 2 vierkante velden van 5,5 meter op een afstand van 12,8 meter van elkaar;
- tennis court: een tennisveld wordt verdeeld tot 2 speed courts;
Voor meer inlichtingen: www.speedminton.com

Badminton voor personen met een handicap

Er zijn verschillende vormen van badminton voor gehandicapten: staand, in rolstoel en zittend. Er kan ge-
speeld worden op een deel van een gewoon veld en eventueel kan het net worden verlaagd.

Disciplines 

badminton
speed(bad)minton

Aanbieders

1° Belgische Badminton Federatie (Belgische federatie)
Vlaamse Badminton Liga (Vlaamse federatie) www.badmintonliga.be
West-Vlaamse Badminton Federatie (Provinciale federatie) www.wvbf.be

2° Vlaamse Badminton Recreanten (Vlaamse federatie) www.vbr.be

3° Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding en Sport www.kwb.be/falos
(Vlaamse federatie)

4° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be
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5° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

6° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

7° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

8° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

9° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

10° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

11° Psylos www.psylos.be
Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke 
Gezondheidszorg (Vlaamse federatie)

12° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be

13° Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en www.asbtd.be
Gedialyseerden (Belgische federatie)

Ballonvaren
Luchtsport

Het zich in de lucht voortbewegen met een ballon als hulpmiddel. De ballon wordt gevuld met lucht of he-
lium. 
Om te kunnen opstijgen en in de lucht te blijven wordt de vulstof periodiek verwarmd.

Disciplines

ballonvaren

Aanbieders

1° Kon. Belgische Aëroclub (Belgische federatie) www.belgiumaeroclub.be

2° Kon. Belgische Ballonvaartfederatie van de Kon. Aëroclub van België www.balloonfederation.be
(Belgische federatie)

Baseball
Slagsport

Amerikaans balspel tussen twee teams van elk negen spelers waarbij de pitcher (werper) de bal binnen
een afgelijnde slagzone krachtig en gericht gooit naar de batter (slagman). Deze poogt de bal met zijn bat
(slaghout) zo ver mogelijk weg te keilen zodat hij een zo groot mogelijk aantal honken (drie tussenstations
in totaal) van het terrein kan passeren en zo mogelijk zijn base of thuishonk kan bereiken vooraleer hij wordt
uitgespeeld door de tegenpartij.

In Nederland is de naam honkbal gebruikelijker.
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Varianten

SOFTBAL: van het baseball afgeleide olympische sport, gespeeld op een kleiner terrein, en dat ook door
vrouwen wordt beoefend. De zachtere en grotere bal wordt onderarms gegooid. De combinatie softbal-
honkbal heet rounders.

SLOW-PITCH-SOFTBALL: is in tegenstelling tot het fast-pitch-softball een recreatieve discipline waarbij de
bal eveneens onderhands geworpen wordt, maar met een boog tussen 1,8 en 3,7 meter.

Disciplines 

baseball rounders
fast-pitch-softball slow-pitch softball
honkbal softball

Aanbieders

1° Kon. Belgische Baseball en Softball Federatie (Belgische federatie) www.baseballbelgium.be
Vlaamse Baseball- en Softball Liga (Vlaamse federatie) www.baseballsoftball.be

2° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

3° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Basketbal
Balsport

Twee ploegen van elk vijf spelers pogen de bal te droppen in een basket (ring waaraan onderaan een open
net hangt) die op een hoogte van 3,06 meter bevestigd is aan een paneel.

Terrein: 24 à 28 meter lang en 13 à 15 meter breed, verdeeld in twee kampen. Onder de basket is een zone
aangebracht die bepalend kan zijn voor de waarde van de gescoorde punten en het werpen van strafworpen.

Varianten

MINIBASKETBAL werd ontworpen als een afgeleide vorm met eigen spelregels om kinderen op een speelse
wijze en op een voor hun gestalte aangepaste vorm, kennis te laten maken met het basketbal.

STREETBASKET of “3 on 3” wordt als leerschool gespeeld door jeugdige spelertjes op een half basketbal-
terrein met slechts één ring. De wedstrijden worden betwist tussen twee ploegen van elk 3 spelers met, af-
hankelijk van het organisatiereglement, een vervanger. In principe worden de wedstrijden niet geleid door
een scheidsrechter, maar moeten de spelertjes zelf de fouten zeggen.

Basketbal voor personen met een handicap
ROLSTOELBASKETBAL:
Gezeten in een rolstoel wordt gedribbeld met de bal door gelijktijdig met een hand de rolstoel te duwen en
met de andere hand de bal te stuiten. Tijdens een duw mag de bal op de schoot worden gelegd.

Disciplines

basketbal
basket three on three (3 on 3)
minibasketbal
rolstoelbasketbal
streetbasket
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Aanbieders

1° Kon. Belgische Basketbalbond (Belgische federatie) www.basketbelgium.be
Vlaamse Basketballiga (Vlaamse federatie) www.basketbalvlaanderen.org
Prov. Comité West-Vlaanderen Basketbalbond (Prov. federatie) www.basketwvl.be

2° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

3° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

4° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

5° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

6° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

7° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

8° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

9° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Biljart
Bolsport

Spel op een speeltafel met meerdere en verschillend gekleurde ivoren ballen of kunstballen. De speler poogt
door het gericht stoten van de keu op de speelbal zoveel mogelijk punten te scoren binnen zijn discipline.

Er zijn vier groepen van disciplines: carambole, golfbiljart, pool of pocket en snooker.

Daarnaast is er nog het Engels biljart, een vermenging van het traditioneel carambolespel en snooker. Er
wordt zoals in carambole gespeeld met twee witte en één rode bal, maar de tafel is voorzien van snooker-
pockets.

CARAMBOLE: het met de witte stootbal raken van de beide andere speelballen.
Carambole is onderverdeeld in de volgende disciplines:
- artistiek biljart of kunststoten: de stootbal een voorgeschreven traject doen afleggen waarbij, bij een per-

fecte uitvoering, de twee andere speelballen geraakt worden;
- bandstoten: de stootbal moet de tafelband minstens éénmaal raken vooraleer de andere speelballen te

raken;
- drieband: de stootbal moet de tafelband minstens driemaal raken vooraleer de carambole volledig ver-

wezenlijkt wordt;
- kader: het speelveld wordt verdeeld in kaders, verschillende rechthoekige en vierkante velden waarbin-

nen dient gespeeld te worden en waardoor de mogelijkheid tot het behalen van een carambole moeilijker
wordt. Er zijn drie stijlen: 47/1, 45/2 en 71/2. De cijfers duiden enerzijds aan op hoeveel cm van de band
de afstreken of lijnen worden getrokken en anderzijds hoeveel caramboles per veld mogelijk zijn. Bij twee-
stootkader (b.v. 47/2) zijn twee caramboles per veld mogelijk. Bij éénstootkader (b.v. 47/1) moet één van
de beide speelballen, direkt na het binnenkomen in één van de negen velden, hieruit verdreven worden.
Per veld is slechts één carambole toegestaan;

- vrij spel: basisdiscipline waarbij de wijze waarop de carambole wordt gerealiseerd volledig vrij is.
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GOLFBILJART: biljartspel tussen twee individuen of twee ploegen van twee spelers waarbij elk poogt om het
eerst en om beurt zijn vijf rode of witte speelballen in het doel te stoten. De golfbiljarttafel is rechthoekig
met in het midden een ruitvormig obstakel bestaande uit acht in kruisvorm opgestelde rubberen stoppen
of tappen. De twee doelen zijn een gat, centraal aan de korte kant van de speeltafel, omsloten met twee ge-
lijkaardige rubberen stoppen.

POOLBILJART (pocketbiljart): de speler kondigt vooraf aan welke van de vijftien doelballen (elk met zijn
eigen waarde) hij met behulp van de witte stootbal in één van de zes pockets (in elke hoek van de tafel één
en telkens één in het midden van de lange band) zal spelen. De tafel heeft een verhouding 2/1 en meet van
2 x 1 tot 3 x 1,5 meter. De doelballen hebben opklimmend een waarde van 1 tot 15 en de puntenwaarde
wordt aangeduid door de kleur van de bal.

SNOOKER: de speler poogt met de witte speelbal, en nadat hij telkens eerst een rode bal heeft gepot (15 in
totaal), de zes telkens vooraf aangeduide niet-rode ballen in één van de zes pockets te spelen (= potten). De
tafel meet 3,5 x 1,75 meter. Minisnooker wordt gespeeld op een kleinere tafel.

Disciplines

artistiek biljart Engelse biljart pocketbiljart
bandstoten golfbiljart poolbiljart
biljart kaderbiljart snooker
carambole kunststoten tapbiljart
drieband minisnooker vrij spel

Aanbieders

1° Kon. Belgische Biljartbond (Belgische federatie) www.kbbba.be
Kon. Belgische Biljartbond Gewest Beide Vlaanderen (Prov. federatie)

2° Belgische Golfbiljartbond (Belgische federatie) www.golfbiljart.be
West-Vlaamse Golfbiljartfederatie (Provinciale federatie) users.synet.be/wgf

3° Belgian Pool Billiard Federation (Belgische federatie) www.poolbilliard-belgium.be
Vlaamse Pool Billiard Federatie (Vlaamse federatie)

4° Belgium Billiards & Snooker Association (Belgische federatie) www.bbsa.be
Vlaamse Snooker Federatie (Vlaamse federatie) users.skynet.be/vlsnooker
Vlaamse Snooker Federatie Gewest West-Vlaanderen (Prov. federatie) www.vsf-westvlaanderen.be

5° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

6° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

7° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West-Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

8° Vlaamse Organisatie van Internationale Volkssporten www.viv-cluster.be
(Vlaamse federatie)

9° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

10° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)
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Bobsleeën
Wintersport

Een individu of een ploeg (van twee of vier personen) poogt zich zo vlug mogelijk over een kunstmatig aan-
gelegde sneeuw- of ijspiste te verplaatsen, zittend in of liggend op een laag boven de grond glijdende bob-
sleigh (bak) of luge (slee).

Er zijn drie vormen van uitvoering:
- rodelen: de bobsleeër ligt met de voeten naar voor en het gezicht naar boven. De start gebeurt zittend en

er wordt gestuurd met de voeten. Rodelen wordt ook toboggan genoemd;
- skeleton: de bobsleeër ligt met het hoofd naar voor en naar beneden. De start is na een aanloop en er

wordt gestuurd met het lichaam;
- sleeën: de bobsleeër zit op de slee.

Variant

Bij skibobben wordt de piste afgelegd op een soort fiets waarvan de wielen vervangen zijn door een be-
weegbare voor- en achterski.

Disciplines

bobsleeën skibobben
luge sleeën
rodelen toboggan
skeleton

Aanbieders

1° Belgian Bobsleigh and Luge Federation (Belgische federatie) www.bobsleigh.com

Boccia
Gehandicaptensport

Vorm van petanque, specifiek voor personen met een handicap.

In plaats van een bal te gooien naar het mikballetje, stuurt de speler een bal via een lange pijp naar de mik-
bal. Hij kan de geleidende pijp zelf van links naar rechts richten, en van hoog naar laag waardoor richting
en snelheid worden bepaald.

Disciplines 

boccia

Aanbieders

1° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be
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Bodybuilding
Expressiesport

Door een gericht oefenen met halters en gewichten de groei van de spieren stimuleren en ontwikkelen zodat
het spiervolume toeneemt.

Disciplines

bodybuilding

Aanbieders

1° Internationale Federatie voor Body-Building België (Belgische federatie) www.ifbbbelgium.be

Boksen
Vecht- en/of verdedigingssport

Twee opponenten bekampen elkaar binnen een met touwen afgebakende ring. Het is de bedoeling de te-
genstrever te beletten raak te slaan en zelf (na afloop van de vooraf bepaalde aantal ronden van een bepaalde
tijdsduur) zegevierend uit het strijdperk te treden door meer rake slagen uit te delen of, indien mogelijk, met
een knock-out de kamp voortijdig te beslechten.

Er zijn verschillende vormen met elk hun specifieke gewichtscategorieën:
- Engelse boks: de boksers gebruiken enkel hun met handschoenen aangeklede vuisten en mogen de te-

genstrever enkel raken op de voor- en zijkant van het hoofd en op elk ander lichaamsdeel boven de gor-
del;

- kickboks: de boksers gebruiken naast hun met handschoenen aangeklede vuisten ook de voeten als aan-
vallende lichaamsdelen. Kickboks is een kruising van het klassiek boksen en karate. Er zijn meerdere
vormen van uitvoering: light contact, semi contact, full contact, low kicks, Thai boxing;

- boxe savate of boxe Française: vorm van kickboks. De boksers gebruiken naast hun met handschoenen
aangeklede vuisten ook de aangeklede voeten als aanvallende lichaamsdelen;

- sanda: Chinese stijl van boksen.

Disciplines 

boksen kickboks
boxe Française sanda
boxe savate Thai boxing
Engelse boks

Aanbieders

1° Kon. Belgische Boksbond (Belgische federatie) www.boxebelgium.be
Vlaamse Boks Liga (Vlaamse federatie) www.boxebelgium.be
Vlaamse Boks Liga Geografische Afdeling Beide Vlaanderen 
(Prov. federatie)

2° Kon. Belgische Federatie van het Savate-Boxe Française www.savate-belgium.be
(Belgische federatie)
Nederlandstalige Liga van het Savate-Boxe Française (Vlaamse federatie)
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3° Belgian Kickboxing & Muaythai Organisation (Belgische federatie) www.bkbmo.com
Vlaamse Kickboxing en Muaythai Organisatie (Vlaamse federatie) www.bkbmo.com

4° Vlaamse Vechtsport Associatie (Vlaamse federatie) www.vva.be

Bollen
Bolsport

Spel tussen twee individuen of twee ploegen op een verhard aarden terrein, een tapijt of een grasveld, waar-
bij houten of kunststoffen bollen het centrale gegeven zijn.

Er zijn verschillende soorten van bolspelen:
- beugelen: de 4 kg zware bol wordt met een sleger of houten schop zo gespeeld dat die door een in het mid-

den van het terrein opgestelde beugel of halve ring rolt. Een geslaagde poging wordt beloond met 2 pun-
ten. Ter verdediging kan ook de bol van de tegenstrever worden weggeslagen tot in de startzone. Ook dit
levert 2 punten op. Wie eerst 30 punten behaalt, wint het spel;

- gaaibollen: een schijfvormige bol met een diameter van 9 cm en een dikte van 7 cm wordt op een 12 à 15
meter lange houten baan gerold naar 5 of 9 houten klossen die op het einde van de op het laatst omhoog
hellende baan staan. De 18 cm hoge en 7 cm brede klossen zijn onderaan met een scharnier bevestigd aan
de baan en vallen bij het raken achterover. De klossen hebben elk een puntenwaarde;

- klootschieten: de kloot (een met lood verzwaarde houten bol) wordt door elk van de vier spelers van een
ploeg om beurt zo ver mogelijk onderhands en met gestrekte arm vooruitgegooid. Er wordt verder ge-
speeld waar de kloot tot stilstand kwam. Uiteindelijk wordt een parcours van 4 à 6 km langsheen lande-
lijke wegen afgelegd in zo weinig mogelijk gooibeurten;

- krulbollen: de oorspronkelijk in notelaar of rode beuk vervaardigde en nu meestal kunststoffen kaasbol-
vormige bol dient door de speler zo dicht mogelijk bij de staak gespeeld te worden. Bij het rollen wordt aan
de bol een draaisnelheid gegeven en door de afgeronde kant te gebruiken maakt de bol een min of meer
ellipsvormig traject.
De voorman van de ploeg plaatst de bol al rollend. De tegenstrever kan dan oordelen over een betere
plaatsing van de eigen bol of het wegkeilen van de gunstig liggende bol van de tegenpartij door er naar te
schieten of door te schieten op een bol van z’n ploegmaat om deze dichter bij de staak te stoten.
Het terrein is11 à 15 meter lang; op 7 meter van elkaar wordt een houten staak in de grond aangebracht.
Er bestaat ook een discipline dunne krulbol

- trabollen (of plattebollen): de platte bol wordt over een lange en holle tra of baan van 12 tot 20 meter lang
op 1,5 tot 3 meter breed om beurt door de spelers van twee ploegen naar het op anderhalve meter van het
einde opgestelde doel (een in de grond geplant pluimtje) gerold. Door de holle vorm van de baan kan de
bol ook in zigzagbeweging naar het doel worden gerold, laverend tussen de in de centrale as van de baan
liggende opgaandersbollen: 6 bewust als obstakels geplaatste bollen.

Disciplines

beugelen dunne krulbollen krulbollen
bolderen gaaibollen platte bollen
bollen klootschieten trabollen

Aanbieders

1° Belgische Krulbolbond (Belgische federatie) belgische.krulbolbond.vzw.in.evergem.be

2° Verbond Dunne Krulbol (Vlaamse federatie)

3° Vlaamse Krulbolbond (Vlaamse federatie)

4° Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB belgische.krulbond.vzw.in.evergem.be
(Vlaamse federatie)
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5° Belgische Beugelbond (Belgische federatie)

6° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

7° Klootschietvereniging Vlaanderen (Vlaamse federatie)

8° West-Vlaamse Platte Bol Federatie (Provinciale federatie)

9° Gaaibolderscriterium Brugge (Provinciale federatie)

Boogschieten
Wapensport

Met behulp van een boog een pijl afschieten naar een doel met de bedoeling deze te raken of zo dicht mo-
gelijk te benaderen.

Er zijn twee soorten bogen met elk hun eigen disciplines of vormen: de handboog en de kruisboog (of voet-
boog).
Handboog: boog die met de hand gespannen wordt;
Kruisboog: boog waarbij de veerkrachtige staaf en de pees een kruis vormen.

HANDBOOG:
- doelschieten: met een puntige pijl schieten naar de roos, een schijf met 10 concentrische cirkels die elk

hun waarde hebben. De roos kan volgens de discipline op 18 of 25 meter afstand staan (indoor) of op 25,
30, 50, 60 of 70 meter (outdoor). Bij cloutschieten ligt het doel schuin op de grond op een afstand van 125
of 165 meter;

- liggende wip: met een pijl met een stompe hoornen kop schieten naar kleine plastieken gaaien of pluimen
op een liggende wip. Er is één hoofdvogel, 2 kallen of zijvogels en 30 vogels;

- staande wip: met een pijl met een stompen hoornen kop schieten naar kleine plastieken gaaien of plui-
men op een rechtopstaande wip;

- Triarc is de wedstrijdvorm als meerkamp waarbij de drie hoger vernoemde disicplines (doelschieten, lig-
gende en staande wip) aan bod komen;

- Ski-archery is de combinatie van het afleggen van een 12 kilometer lang sneeuwparcours waarbij op 12
plaatsen proeven met de handboog moeten worden afgelegd.

KRUISBOOG:
het schieten van een pijl naar een doel of een gaai die op een wip steekt.
Bij het balboogschieten is aan de kruisboog een loop aangebracht en wordt een kogel (gemaakt uit een le-
gering van lood en aluminium met een diameter van 16 mm) afgeschoten naar zowel de staande wip als naar
doel.
Er zijn drie afstanden: 10 meter, 30 meter en Field in open veld, bestaande uit 35, 50 en 65 meter.

Boogschieten voor personen met een handicap

Wordt zowel zittend of staand uitgevoerd. Bij personen met een visuele handicap wordt een lichtdetector op
de boog gemonteerd. Het licht wordt opgevangen op de schietschijf en omgezet in een hoorbaar signaal,
waardoor de goede richting kan worden bepaald.
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Disciplines 

balboogschieten handboogschieten staande wipschieten
boogschieten kruisboogschieten triarc
cloutschieten liggende wipschieten voetboogschieten
doelschieten ski-archery wipschieten

Aanbieders

1° Kon. Belgische Federatie voor Handboogschieten (Belgische federatie) www.belgium-archery.be
Handboogliga (Vlaamse federatie) www.handboogliga.be
Handboogliga PC West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

2° Belgische Boogsportfederatie Liggende Wip (Belgische federatie)
Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip (Vlaamse federatie)
Provinciale Raad Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip (Prov. federatie)

3° Kon. Nationale Bond der Belgische Wipschutters (Belgische federatie) users.skynet.be/fa943601
Kon. Nationale Bond der Belg. Wipschutters West-Vlaanderen 
(Prov. federatie)

4° Nationale Unie der Kruisboogschutters (Belgische federatie) www.nukbunab.be
Landelijke Unie der Kruisboogschutters (Vlaamse federatie)

5° Nationale Federatie der Belgische Balboogschutters (Belgische federatie)

6° Vlaams Handboogschuttersverbond (Vlaamse federatie)

7° Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden www.vlaamseschuttersgilden.be
(Vlaamse federatie)

8° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

9° Belgische Politiesportbond (Belgische federatie) www.bpsb.be
Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige vleugel 
(Vlaamse federatie)
Belgische Politiesportbond - Afdeling West-Vlaanderen (Prov. federatie)

10° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

11° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be

Bowling
Kegelsport

Een individu of een ploeg poogt met twee opeenvolgende bollen zoveel mogelijk van de tien op het uiteinde
van een parketbaan in driehoeksvorm opgestelde pins (kegels) omver te kegelen. De bollen bestaan in drie
verschillende gewichtsklassen, bevatten drie gaten waarin duim, wijs- en middenvinger geplaatst worden
en waarmee effect kan worden meegegeven aan de bal.

Omwille van het aantal kegels wordt bowling soms omschreven als ten-pin.

Disciplines

bowling
ten-pin
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Aanbieders

1° Belgische Bowlingsportfederatie - Belgian Tenpin Bowling Federation www.bowling.be
(Belgische federatie)

2° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

3° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

4° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

5° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

6° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

7° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

Bridge
Denksport

Spel tussen vier spelers die paarsgewijs aan mekaar gekoppeld zijn. Elk paar dient zoveel mogelijk slagen
te behalen. Hiervoor wordt een gewone boek van 52 kaarten gebruikt met de aas als hoogste kaart.

Disciplines

bridge

Aanbieders

1° Belgische Bridgefederatie (Belgische federatie) www.lbb.bbf.imingo.net
Vlaamse Bridgeliga (Vlaamse federatie) www.vbl.be
Vlaamse Bridgeliga District West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

Budo
Vecht- en/of verdedigingssport

Budo is de verzamelnaam voor verschillende Oosterse krijgskunsten of vechtsporten waarbij gestreefd
wordt naar de spirituele ontwikkeling van de beoefenaar door gevechtstraining met of zonder wapen.

Het is de beoefenaar verboden misbruik te maken van zijn opgedane kennis, behalve in staat van wettige
zelfverdediging en steeds in de geest van Samoerai (de budogeest).

Disciplines 

budo karate sambo
budokai-do ko bujutsu seni silat lincah
goshindo kobudo tai chindo
judo nin-tau tai jitsu
ju-jutsu
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Aanbieders

1° Belgische Budokai-do Karate Associatie http://go.to/budokaido
(Belgische federatie)

2° Federatie Euro-Budo (Vlaamse federatie) www.vva.be

3° Vlaamse Budo Federatie (Vlaamse federatie) users.pandora.be/FullContactZedelgem/VBF.htm

4° Studiecentrum voor Taiji (Vlaamse federatie) www.taiji.com

5° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

Canicross
Sport met dieren

Loopdiscipline zonder voorgeschreven snelheid (joggend) van een team dat gevormd wordt door mens en 
hond. De hond is aangelijnd en loopt vóór of naast zijn partner. De viervoeter bepaalt de snelheid van het
team en mag in geen geval door z’n partner worden meegetrokken. De combinaties vertrekken elk afzon-
derlijk met een onderling tijdsverschil.

Disciplines 

canicross

Aanbieders

1° Belgische Canicrossfederatie (Belgische federatie)
Vlaamse Canicrossfederatie (Vlaamse federatie) www.vlaamsecanicrossfederatie.

Cricket
Slagsport

In Engeland ontstane balsport (medio 18de eeuw) tussen twee ploegen van elk 11 spelers.

Terrein
Midden op het veld is de pitch of een speciaal aangelegde graszone van + 3,5 meter breed en 20 meter lang
waarop aan beide uiteinden twee wickets (drie houten paaltjes) zijn opgesteld.

De aanvallende (field)ploeg poogt met de bal de wickets omver te gooien. De verdedigende (slag)ploeg ver-
dedigt de wickets door met twee batsmen de bal weg te keilen met behulp van de bat. Bij een goede slag
kan de batsman naar het andere wicket rennen en bij een geslaagde poging een run scoren. De tegenstre-
ver kan echter het scoren beletten door de batsman uit te schakelen. Hiervoor zijn 5 manieren:
- als de bal het wicket raakt;
- als een speler van het fieldteam de weggekeilde bal opvangt vooraleer deze de grond heeft geraakt;
- als een batsman met zijn been de bal ervan weerhoudt het wicket te raken;
- als een batsman de bal mist en de wicketkeeper (de fielder achter het wicket) de bal tegen het wicket

gooit vóór de batsman zijn voet of bat achter de lijn plaatst waarachter hij verondersteld wordt te blijven
staan als hij niet van plan is een run te scoren;

- als de batsman naar het andere wicket holt en een fielder dat wicket met de bal raakt vooraleer de bats-
man zijn voet of bat achter de lijn heeft gezet.
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Disciplines 

cricket

Aanbieders

1° Belgian Cricket Federation (Belgische federatie) www.cricket-belgium.com

Curling
Wintersport

Twee ploegen van elk vier spelers proberen de curl (platronde steen met holle bodem en met een handvat
er bovenop), zo precies mogelijk op de house (cirkelvormig doel met een diameter van 3,6 meter en sa-
mengesteld uit een kern en drie schijven) te plaatsen door deze glijdend te laten schuiven over de rink. Elke
speler schuift in elke end (ronde) beurtelings met de tegenstrever twee stenen. Een wedstrijd bestaat uit 10
rondes.

Terrein:
een smalle langwerpige ijsbaan van 44,5 x 4,75 meter, “rink” geheten.

Het typische aan deze Schotse ijssport is dat een speler de glijbaarheid van de curl verhoogt of bijstelt door
met een borstel de glijbaan voor de glijdende steen met weloverwogen bewegingen te vegen.

Disciplines 

curling

Aanbieders

1° Belgian Curling Federation (Belgische federatie) users.skynet.be/curlingflanders

2° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

Curve bowls
Bolsport

Twee individuen of twee ploegen van twee, drie of vier spelers, rollen een zwarte kunststofbol over een
groene mat zo dicht mogelijk naar de jack, een klein wit of geel balletje. Het zwaartepunt van de werpbol
ligt niet in het midden van de bol waardoor deze bij het verliezen van zijn snelheid een curve of bocht maakt.
De bol mag ook gekegeld worden om bollen van de tegenpartij van de jack weg te kaatsen.

Terrein:
14 meter lange en 1,82 meter brede mat. In het midden ligt een blok als obstakel.

Varianten

Recent steekt, voornamelijk in Nederland, short mat bowls of koersbal als variante met kleinere afmetin-
gen, de kop op. Het terrein wordt er beperkt gehouden tot 10 meter lengte en kan hierdoor makkelijker
worden gehuisvest.
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Flat green bowls is eveneens een variante op curve bowls.
Op de green, een kort gemaaid en gerold vierkantig grasveld, of binnen op een vilten mat, worden lang-
werpige zwarte bowls naar de jack, een kleine witte bal, gerold. Het terrein is 40 x 40 meter, wat tot prak-
tische moeilijkheden voor de huisvesting leidt.

Curve bowls voor personen met een handicap
Bij deze verkleinde versie van bowls kunnen de rolstoelspelers gebruik maken van een plastic buis om de
bal in de goede koers te krijgen. De discipline is ook bekend onder de naam koersbal.

Disciplines 

curve bowls koersbal
flat green bowls short mat bowls
green bowls

Aanbieders

1° Belgische Curve Bowls Federatie (Belgische federatie)
Vlaamse Curve Bowls Federatie (Vlaamse federatie) www.geocities.com/shortmatbowls2001

2° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

3° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

4° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

Dammen
Denksport

Twee opponenten pogen de tegenstander te verslaan door een schijf oordeelkundig te schuiven over een met
100 wit-zwart geruite vakken ingedeeld dambord. Elke speler beschikt over 20 schijven en poogt de schij-
ven van de tegenstrever te slaan door erover te springen.

De witte schijf begint het spel, de verliezer is diegene die geen zet meer kan uitvoeren. De schijven worden
steeds vooruit geschoven, maar kunnen vooruit en achteruit slaan en moeten slaan wanneer dit mogelijk
is. Een schijf wordt een dam of dubbele schijf (door het terugwinnen van een eerder geslagen schijf) wan-
neer de overzijde van het dambord bereikt wordt.

Bij een damwedstrijd beschikken beide spelers over maximaal 2 uur denktijd voor 50 zetten.
Bij sneldammen beschikken beide spelers over maximaal 10 minuten voor het afwerken van een partij.
Bij simultaan dammen speelt één speler gelijktijdig op verschillende damborden tegen meerdere tegen-
strevers.

Disciplines 

dammen sneldammen
simultaan dammen

Aanbieders

1° Kon. Belgische Dambond (Belgische federatie) users.belgacom.net/frbjd.kbdb.be
Vlaamse Damsportliga (Vlaamse federatie) www.vdsl.be.tf
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Dansen
Expressiesport

Het sierlijk en op de maat van begeleidende muziek bewegen op de danspiste, met of zonder partner.

Er zijn vier families van dansen met elk hun eigen bestanddelen: culturele dans, hedendaagse dans, klas-
sieke dans en standaarddans.

CULTURELE DANS:
- Afrikaanse dans: dansvorm op het ritme van Afrikaanse muziek, meestal percussie en djembé;
- capoeira: geraffineerd gevecht dat achter een dans gemaskeerd zit en waarbij twee dansers pogen el-

kaar uit balans te brengen, in principe zonder elkaar te raken. Ze worden hierbij begeleid door percussie
en gezangen, zodat ook de toeschouwers betrokken worden bij het gebeuren. Capoeira is een fysiek spel
op muziek, een bewegingskunst die dans, muziek, vechtsport, zelfverdediging en acrobatie verenigt.
Er zijn twee disciplines: capoeira Angola of de oorspronkelijke stijl en capoeira régional of de nieuwe vorm
met snellere bewegingen en acrobatischer van uitvoering;

- kalaripayat: Indonesische combinatie van technieken uit de sport, dans en meditatie die in elkaar vloeien. 
Kalari betekent ruimte, Payat betekent oefenen.
De expressie evolueert van zuivere choreografische beenbewegingen, over het imiteren van dierenbewe-
gingen naar de bewegingen met het wapen: eerst met de korte of lange (bamboe)stok, vervolgens met de
ijzeren wapens;

- Oosterse dans: dansvorm op raadselachtige en slepende Oosterse muziek en met het accent op de heu-
pen (b.v. de buikdans);

- volksdans: dans, eigen aan een bepaalde streek en volk, en uitgevoerd in de typische klederdracht. Een
specifieke soort is het country- en linedansen uit de Westernwereld.
Werelddans is een bundeling van verschillende soorten volksdans.
Als verlengstuk van volksdans krijgen we het vendelzwaaien.

HEDENDAAGSE DANS:
de niet conventionele vorm van jazzdans op diverse soorten van ritmische muziek, meestal nieuwe tijdelijke
stijlen zoals disco, funky jazz, hiphop en streetdance, samengebundeld onder de gemeenschappelijke naam:
clipdance. 
Acrobatisch dansen is een vorm van hedendaags dansen. 
Boogiewoogie is in oorsprong een dans voor zwarten op geïmproviseerde pianomuziek.
Tapdansen is het zeer ritmisch dansen met speciale met ijzers beslagen schoenen waardoor helle klanken
ontstaan bij de dansstappen.

KLASSIEKE DANS:
de klassieke dans of ballet is een kunstzinnige figuurdans met dramatische inslag waarin op gestileerde
wijze emoties worden uitgedrukt of verhalen worden uitgebeeld.

STANDAARDDANS:
- ballroom of salandansen: verzameling enerzijds van de slow foxtrot, tango, quick-step en wals in de En-

gelse stijl en anderzijds van de cha-cha-cha, jive, rumba en samba in de Zuid-Amerikaanse of Latinostijl;
- jazzdans: bewegen met technieken uit de klassieke dans op muziek die van oorsprong ritmisch of jazzy is.

FORMATIEDANSEN:
naast individiueel of paardansen kan ook formatiedansen worden beoefend. Zes of acht koppels treden dan
gedurende 4 tot 5 minuten aan als één ploeg. Verschillende ploegen strijden om de eer op hun eigen geko-
zen muziek en uitvoering.
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ROLSTOELDANSEN:
het dansen van een in een rolstoel gezeten gehandicapte Het kan zowel met een staande partner (combi-
dansen) of met een andere rolstoelgebruiker (duo dansen) worden beoefend.

JEUGDDANS
is specifiek gericht op de jeugd als introductie op het dansen.

SHOWDANS
is een presentatie waarbij de sierlijkheid van uitvoering als centraal punt geldt.

Disciplines 

acrobatisch dansen formatiedansen rumba
Afrikaanse dans foxtrot salondansen
ballet freestyle salsa
ballroom hiphop samba
boogie-woogie jazzdans showdans
buikdansen jeugddans slow
capoeira jive standaarddansen
cha-cha-cha kalaripayat streetdance
clipdance klassiek dansen tango
combidansen latino dansen tapdansen
countrydansen linedance vendelen
culturele dans Oosterse dans vendelzwaaien
dansen quick-step volksdansen
disco rock and roll werelddans
duodansen rolstoeldansen

Aanbieders

1° Belgische Danssport Federatie (Belgische federatie) www.bdsf.be

2° Danspunt (Vlaamse federatie) www.danspunt.be
Danspunt Gouw West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.volksdans.org

3° Dansliga Sportfederatie (Vlaamse federatie) www.dansliga.be
Dansliga Gewest West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

4° Disco-, Show- en Formatiedansfederatie (Belgische federatie)

5° Belgische Rock ‘n’ Roll en Boogie-Woogie Federatie www.brbf-fbrb.tk
(Belgische federatie)

6° Danskant (Vlaamse federatie) www.danskant.be

7° Federatie Dans en Sport (Vlaamse federatie) www.fedes.be
Fedes West-Vlaanderen / Fedes Dansacademie (Provinciale federatie) www.fedes.be

8° Belgian Country & Western Association (Belgische federatie) www.bcwa.be

9° Vlaamse Capoeira Federatie (Vlaamse federatie) www.capoeira.be

10° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

11° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

12° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

13° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

14° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be
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15° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

16° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

17° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

18° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be

Darts
Werpsport

Het gericht gooien van drie darts of pijltjes naar een cirkelvormig dartboard (blok) dat verdeeld is in 20 seg-
menten en velden met elk een andere waarde. Elk segment vertegenwoordigt een getal van 1 tot met 20.
De tussenringen, double en triple zijn de kleinste segmenten en hebben een dubbele of drievoudige waarde.
In het midden bevinden zich de bull en bull’s eye die 25 en 50 punten waard zijn. Per beurt van drie worpen
wordt per geraakte zone in één van de aangebrachte ringen een aantal punten behaald. Er wordt gewoon-
lijk afgeteld van 501 totdat de speler exact de rekenkundige waarde 0 behaalt. Een dartswedstrijd bestaat
uit een leg, een partij tussen twee spelers. Een leg moet eindigen met een double, een worp in de buiten-
ste ring.

Aanvankelijk was darts in Vlaanderen bekend onder de volkse benaming Engelse vogelpik.

Disciplines

darts
Engelse vogelpik
vogelpik

Aanbieders

1° Belgische Dartsbond (Belgische federatie) www.bdb-darts.be
Belgische Dartsbond - Vlaamse afdeling (Vlaamse federatie)
Belgische Dartsbond - Leiegewest (Provinciale federatie)

2° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

Duiken
Watersport

Het zich onder water houden met behulp van met perslucht gevulde flessen.

Het duiken wordt als sport hoofdzakelijk beoefend als diepzeeduiken enerzijds en om zich onder water te
verplaatsen bij speleologie anderzijds.

Een alternatieve vorm is zich net onder de waterspiegel verplaatsen en voor de beademing beroep te doen
op een snorkel.
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Wedstrijddisciplines:
- onderwaterhockey: wordt gespeeld op de bodem van een zwembad door twee teams van zes spelers die

voorzien zijn van de basisuitrusting (zwemvinnen, masker, snorkel). Met behulp van een korte houten stick
wordt getracht een loden puck of schijf over de bodem in het doel van de tegenstrever te schuiven;

- vinzwemmen: wedstrijd waarbij onder water individueel of in ploegverband een afstand wordt afgelegd in
de kortste tijdspanne.

Disciplines 

diepzeeduiken onderwaterhockey snorkelen
duiken onderwaterzwemmen vinzwemmen

Aanbieders

1° Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -sport www.befos-febras.be
(Belgische federatie)
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport www.nelos.be
(Vlaamse federatie)
West-Vlaamse Vereniging voor Onderwatersport (Provinciale federatie)

2° Kon. Belgische Zwembond (Belgische federatie) www.belswim.be
Vlaamse Zwemfederatie (Vlaamse federatie) www.zwemfed.be
Vlaamse Zwemfederatie Prov. Adeling West-Vlaanderen users.skynet.be/zwemfed-wvl
(Provinciale federatie)

3° Kon. Belgische Yachtingverbond (Belgische federatie) www.sailing.be
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea www.vvw.be
(Vlaamse federatie)

4° Arbeiderswatersportbond van België (Belgische federatie)
Amateurwatersportbond (Vlaamse federatie) www.aws.be.tf
Amateurwatersportbond West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

5° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

6° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

7° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Duivenmelken
Sport met dieren

Het kweken en houden van duiven in het vooruitzicht van deelname aan wedstrijdvluchten. Het doel van een
wedstrijdvlucht is een zo vlug mogelijke terugkeer van de duif naar het hok. De eigenaar van de wedstrijd-
duif met de hoogste gemiddelde snelheid tussen losplaats en hok is de winnaar.

Duivenmelken behoort bij de ornithologie (vogelkunde) en is de sport voor de ornitholoog (vogelkenner).

Disciplines 

duivenmelken
duivenwedvluchten

Aanbieders

1° Kon. Belgische Duivenliefhebbersbond (Belgische federatie) www.kbdb.be
KBDB - Centralisatie Vlaamse Afdelingen (Vlaamse federatie)
Duivenbond West-Vlaamse afdeling (Provinciale federatie)
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Fitness
Expressiesport

Uitvoeren van lichaamsoefeningen ter verbetering van de lichamelijke conditie en/of ter bevordering van de
fitheid en algemene gezondheid.

Er zijn drie essentiële vormen: aerobics, fitness en aquafitness.
De trends in deze sector volgen elkaar zo snel op dat volledigheid onmogelijk is.

AEROBICS: het uitvoeren van lichte lichaamsoefeningen als gym- of dansvorm op de maat van sterk ritmi-
sche muziek, met als doel de algehele lichamelijke conditie te verbeteren. Er zijn verschillende vormen
waarvan de belangrijkste zijn:
- body attack: een intensieve vorm van aerobic, gericht op het uithoudingsvermogen en calorieverbruik;
- bodycombat: een combinatie van aerobicoefeningen met oefeningen uit vechtsporten zoals kickboksen, ka-

rate en taekwondo;
- bodyjam: een mix van de leukste bewegingen uit salsa, funk, disco en streetdance;
- bodysculpt: de oefeningen worden uitgevoerd met gewichten;
- bodyshaping: verzamelterm voor hoofdzakelijk statische lichaamsoefeningen die het verslanken als doel

hebben.  Er wordt niet-aëroob gewerkt. In die familie horen thuis: BBB (buik, benen, borsten), callanetics,
callengym en energetics;

- boxing aerobic: uitgesproken arm- en beenbewegingen (kicks) door verwerking van technieken uit de
vechtsporten;

- breakdance: vorm van cardiofunk met veel bewegingen naar de grond toe;
- cardiofunk of hip hop: aerobic op funky muziek waarbij gewerkt wordt op de “en”-tijden of tussentijden

(ontdubbelen - 110 beats/minuut);
- dynabands: gebruiken van elastische rekkers om de arm-, schouder- en rompspieren te stretchen;
- fit- of zitbal: de oefeningen worden zittend op een grote, niet te hard opgeblazen bal uitgevoerd;
- high impact: snellere vorm van aerobic waarbij gelopen wordt (twee voeten van de grond - 140 à 160

beats/minuut);
- kangoo jump: sprongen maken en fitnessoefeningen (kangoorobics) uitvoeren met behulp van plastieken

laarzen, te vergelijken met rollerblades maar met schokdempers in plaats van wielen;
- low impact: rustige vorm van aerobic waarbij gestapt wordt (130 beats/minuut);
- paaldansen: het uitvoeren van lichaamsbewegingen terwijl men zich klemt of optrekt met armen en/of

benen aan een paal;
- stepaerobic: aerobic waarbij gebruik wordt gemaakt van een step of opstapje/trede;
- streetaerobic: vorm van cardiofunk met veel bewegingen naar de grond toe;
- tae-bo: combinatie tot een total body work-out van verschillende sportdisciplines uit diverse sporttakken:

oosterse gevechtssporten (budo), boksen, karate en dans. Op het ritme van opzwepende muziek wordt
gelijktijdig aan conditietraining gedaan op basis van zelfverdedigingstechnieken.

FITNESS: individueel trainingsprogramma op specifieke toestellen en waarvan de oefeningen gericht zijn op
bepaalde spiergroepen. Zo is er ondermeer:
- airwalker: toestel met twee voetpaddels die los van de grond staan en waarbij de wandel- en/of loopbe-

weging gestimuleerd wordt zonder de gewrichten te belasten;
- bodycoach: met de speciale apparatuur wordt het lichaam in vorm getrild. Door het innemen van ver-

schillende houdingen kan vrijwel elke spier getraind worden. Bodycoach kan gebruikt worden voor zowel
stretching, massage, opwarming als training;

- bodypump: aerobicoefeningen gelijkaardig aan powerlifting;
- roei-ergometer: toestel waarij de arm- en beenbewegingen een simulatie vormen van deze bij het roeien;
- spinning: vorm van aerobic al fietsend op hometrainer of conditiefiets. Spinning wordt gekenmerkt door

de unieke wijze waarop muziek en bewegen met elkaar verbonden zijn. De weerstand (in sé de moeilijk-
heidsgraad) wordt door de beoefenaar zelf bepaald;

- X-bike: vermenging van spinning en mountainbike: het is indoorcycling met een beweegbaar stuur om zo
de natuurlijke fietsbewegingen beter te kunnen nabootsen;
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- pole: combinatie van paaldansen, krachttraining, cardio en gogodance. Er zijn drie wezenlijke onderdelen:
draaien wat goed is voor de armspieren, optrekken voor de armen en de buik, en vastklampen met de
benen voor de benen en de buik;

- total burn/bodycontrol: op een efficiënte, intensieve en verantwoorde manier alle spiergroepen trainen
met als doel deze te verstevigen. Hierdoor worden calorieën verbrand en het lichaam in één en dezelfde
les getraind.

AQUAFITNESS: (aquajogging, aquagym of hydrobics) gerichte lichaamsoefeningen voor elke sporter (van
jong tot oud, man of vrouw, hart- of rugpatiënt, …) die worden uitgevoerd in het water, zowel in het diepe als
het ondiepe gedeelte van het zwembad.
Een greep uit de verschillende soorten oefeningen, al of niet met daarvoor aangepast materiaal (noodles,
mitts, beits, …): aquastep (oefeningen in water op een step), aquaspinning of aquacycling (spinning in water
op een hometrainer)

Disciplines

acrobatics bodyjam hiphop
aerobics bodypump hydrobics
airwalker bodysculpt kangoojump
aquacycling bodyshaping low impact
aquafitness boxing aerobic paaldansen
aquagym breakdance polefitness
aquajogging callanetics roei-ergometer
aquaspinning callengym spinning
aquastep cardiofunk stepaerobic
BBB dynabands streetdance
body attack energetics tae-bo
bodycoach fitbal total burn
bodycombat fitness X-bike
bodycontrol high impact zitbal

Aanbieders

1° Belgische Aerobics & Fitnessfederatie (Belgische federatie)
De Fitness Organisatie (Vlaamse federatie) www.fitnessorg.be

2° Internationale Federatie voor Body-Building België (Belgische federatie) www.ifbbbelgium.be

3° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

Frisbee
Werpsport

De frisbee is een ronde plastieken schijf met opgekrulde rand en wordt gericht gegooid. Er wordt gescoord
wanneer de schijf, via samenspel binnen de zevenkoppige ploeg, in het doelgebied van de tegenpartij wordt
opgevangen. De speler die in het bezit komt van de schijf mag zich niet meer verplaatsen. Hij mag enkel pi-
voteren en moet de schijf binnen de 10 seconden doorgooien naar een ploeggenoot, waarbij de tegenstre-
ver hem of haar hindert en poogt de schijf te onderscheppen.

Terrein:
- buiten: een ruimte van 100 x 40 meter, onderverdeeld in 60 x 40 meter en twee doelzones van 20 meter

aan beide zijden;
- indoor: een handbalterrein met een doelzone van 5 meter breed.
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Wedstrijdduur:
- buiten: 2 x 25 minuten of tot 21 punten;
- indoor: 25 minuten of tot 15 of 18 punten.
Frisbee, pas ontstaan rond 1955 onder de benaming Pluto Platter, wordt meestal recreatief gespeeld door
het eenvoudig doorgooien van de schijf naar een volgende speler. De wedstrijdvorm heet ultimate frisbee.
Het meest kenmerkende is het respect voor fair-play waardoor geen beroep moet worden gedaan op een
scheidsrechter.

Variante

DISCGOLF: combinatie van frisbee en golf
De spelers gooien in een natuurlijk parcours met de voor de omstandigheden meest geschikte frisbee zo ver,
maar ook zo gericht mogelijk naar het eindpunt: een korf op een paal waarrond ketens zodanig zijn opge-
hangen dat ze de frisbee bij een gerichte poging in de korf doen vallen. De winnaar is degene die hierin lukt
in het kleinst aantal beurten.

Terrein:
een terrein met natuurlijke hindernissen bestaand uit 18 holes, die variërend tussen de 60 à 200 meter van
elkaar verwijderd zijn.

Disciplines 

discgolf
frisbee
ultimate frisbee

Aanbieders

1° Belgian Flying Disc Federation (Belgische federatie) www.frisbee.be

2° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

Gehandicaptensport
Naast de specifieke sporten voor personen met een handicap, zoals boccia, goalbal of torbal, bestaan er ook
bij de klassieke sporten afgeleide vormen waardoor de gehandicapte personen kans krijgen deze sporttak
te beoefen.

De specifieke sporttakken voor gehandicapten zijn afzonderlijk opgenomen in deze Atlas, de andere wor-
den behandeld bij de desbetreffende soprttak.

Er zijn afgeleide vormen voor gehandicapten bij de sporttakken atletiek, badminton, basketbal, boogschie-
ten, curv bowls, dansen, gewichtheffen, hockey, judo, rugby, tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal en wiel-
rennen.
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Gewichtheffen
Krachtsport

Het volgens een bepaalde stijl en door zuivere kracht boven het hoofd brengen en houden van een halter met
een gelijk aantal kilogram gewichtsschijven aan beide uiteinden.

Er zijn twee vormen: gewichtheffen en powerliften met elk hun gewichtsklassen.

GEWICHTHEFFEN:
technische vorm waarbij de heffer de halter rechtstaand boven zich optilt. Er zijn twee uitvoeringen:
- trekken: het gewicht moet in een vloeiende ononderbroken beweging vanaf de grond tot boven het hoofd

worden gebracht met gestrekte armen. De houding moet gedurende 2 seconden worden aangehouden;
- stoten: tweevoudige beweging waarvan bij de eerste beweging het gewicht wordt opgetild tot op schou-

derhoogte en daarna in een tweede beweging omhoog gestoten en met gestrekte armen boven het hoofd
gehouden.

POWERLIFTEN: 
vrij statische discipline met drie bewegingsvormen: bankdrukken, doodheffen en kniebuigen.
- bench press of bankdrukken: ruggelings liggend op de “bank” laat de atleet de halters vanuit omhoog ge-

strekte armen zakken tot op de borst om deze, na stilstand, terug omhoog te “drukken” tot de armen weer
gestrekt zijn;

- dead lifting of doodheffen: vanuit staande houding heft de atleet de halter vanop de grond omhoog totdat
hij volledig in een gestrekte houding staat;

- (power) squat of kniebuigen: met de halter in de nek op schouderhoogte buigt de atleet door de knieën tot-
dat de bovenkant van de bil lager is dan de knie, om vervolgens terug recht te komen tot gestrekte houding.

Disciplines 

bankdrukken gewichtheffen squat
bench press power squat stoten
dead lifting powerliften trekken

Aanbieders

1° Kon. Belgische Gewichtheffersverbond (Belgische federatie)
Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie users.pandora.be/tom.goegebuer
(Vlaamse federatie) www.vgpf.be
Vlaamse Gewichtheffers en Powerliftingfederatie West-Vlaanderen
(Provinciale federatie)

2° Belgische Powerliftingfederatie (Belgische federatie) www.gpc-belgium.com

3° Belgian Drug Free Powerlifting Federation (Belgische federatie) www.bdfpf.be

4° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be
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Golf
Slagsport

De individuele golfer dient in zo weinig mogelijk aantal beurten een 46 gram wegend wit balletje vanop de
tee (houten of van kunsthars gemaakte drager) op de afslagplaats met een club (slagstok) opeenvolgend in
één van de 18 over een uitgestrekt terrein verspreide holes (putjes) te deponeren. De gebruikte stick mag
veranderd worden in functie van de plaats van de slag en de beoogde afstand.

Terrein:
Een 5 à 5,6 kilometer lang natuurlijk parcours met diverse natuurlijke obstakels zoals struiken, bomen,
zand, water, lang gras, heuvels, … .

Varianten

AGROGOLF: agrogolf wordt gespeeld in een agrarische omgeving: natuurlijke landbouwgrond of weiden.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grotere golfballen en golfclubs. De speler of het team van spelers (bv.
3) die voor alle holes samen het kleinst aantal slagen nodig heeft, wint.

GOLF ON THE ROAD: introductie tot golf door in de buurt bij een evenement met bepaalde toestellen een
initiatie op golf te geven. Er zijn twee vormen van introductie: swing en snag. 

KOLVEN: de voorloper van golf en reeds in de 14de eeuw vernoemd. Er wordt gespeeld op een baan met een
lengte van 17,52 meter en een breedte van 5 meter. Aan beide uiteinden bevindt zich op 2,19 meter van de
lijn een houten paal. De kolver slaat met de kolf (op hockeystick lijkend slaghout) de gummi- of sajetbal en
probeert zo te slaan dat hij van de achterpaal terugrolt naar de voorpaal. Vervolgens moet de bal geslagen
worden naar de genummerde vakken rond de achterpaal.

MINIGOLF (ook MIDGETGOLF genoemd): op een minicircuit dat uit verschillende kunstmatig aangelegde
hindernissen bestaat, wordt een surrogaat van golf gespeeld.

POLEGOLF: het golven speelt zich af tussen twee cirkels en afslagcentra op een golfbaan van 12,20 meter
lang en 2 meter breed. Elke deelnemer poogt zijn balletje zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de cir-
kelring te slaan.

SNAG: samentrekking van Start new at golf. Initiatie tot golf met makkelijk te hanteren materiaal dat daar-
enboven bruikbaar is op een infrastructuur die daarom geen golfbaan moet zijn. De uitrusting is een imita-
tie van het materiaal dat bij golf gebruikt wordt: de golfbal wordt een tennisbal, de tee wordt een rubbertee
op een rubberplaat, de hole wordt een met stretchstof beklede plastieken cilinder, …

SWING: initiatie tot golf, meer in het bijzonder de lange slag.

URBANGOLF: met de idee dat iedereen moet kunnen golfen, wordt urbangolf niet gespeeld op gras maar
op straten en pleinen. De holes worden vervangen door bloembakken, zitbanken, standbeelden die zich ter
plaatse bevinden. De stijl van urbangolf is informeel, avontuurlijk en ietwat rebels. Zo mag het balletje een
meter verplaatst worden om zo een gunstigere slagpositie te krijgen.

Disciplines 

agrogolf midgetgolf snaggolf
golf minigolf swinggolf
golf on the road pole golf urbangolf
kolven

Aanbieders

1° Kon. Belgische Golffederatie (Belgische federatie) www.golfbelgium.be
Vlaamse Vereniging voor Golf (Vlaamse federatie) www.golfvlaanderen.be

2° Agrogolf (Belgische federatie) www.agrogolf.com
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Gymnastiek
Expressiesport

Het uitvoeren van lichaamsoefeningen. Deze oefeningen zijn:
- acrogym of acrobatics: een mix van acrobatie en gymnastiek waarbij een ploeg gymnasten samen oefe-

ningen van handenstand tot salto’s choreografisch uitvoeren. Zij moeten beschikken over gevoel voor ele-
gantie, een dosis kracht en een portie zelfvertrouwen;

- artistieke gymnastiek: oefeningen op de brug (met gelijke leggers voor de heren en ongelijke leggers voor
de dames), evenwichtsbalk, paard met bogen of voltigepaard, parallelbrug, rek, ringen, sprong over paard
en mat- of vloerbewegingen;

- ritmische gymnastiek: sierlijke bewegingen op het ritme van muziek en in één geheel met één van de vol-
gende attributen: bal, hoepel, knots, lint en touw;

- trampolinespringen: het uitvoeren van diverse sprongen (solo of synchroon) op een trampoline, een tus-
sen een frame opgespannen verend doek. Er zijn verschillende soorten trampolines: de minitrampoline,
de grote en dubbele trampoline;

- tumbling of lange-mat-springen: het uitvoeren van diverse soorten sprongen terwijl de uitvoerder zich
voortbeweegt op een lange mat;

- twirling kan als een volledig afzonderlijke sporttak binnen het geheel van de ritmische gymnastiek be-
schouwd worden. Solo of in groep worden sierlijke, choreografische en acrobatische lichaamsbewegingen
uitgevoerd op het ritme van begeleidende muziek en waarbij de baton of stokje als centraal voorwerp con-
stant in beweging wordt gehouden door behendig vingerspel.

Disciplines 

acrobatics gymnastiek tumbling
acrobatische gymnastiek ritmische gymnastiek turnen
acrogym trampolinespringen twirling
artistieke gymnastiek

Aanbieders

1° Kon. Belgische Turnbond (Belgische federatie) www.frgb-kbt.be
Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.gymfed.be
Gymnastiekfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gymfed.be

2° Gym-Be (Belgische federatie) www.gym-be.be
Turnsport Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.turnsportvlaanderen.be
Turnsport West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.turnsport-wvlaanderen.be

3° Kon. Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding (Belgische federatie)
Bond voor Lichamelijke Opvoeding (Vlaamse federatie) www.bvlo.be
BVLO West (provinciale federatie)

4° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

5° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

6° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

7° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

8° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

9° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

10° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be
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Handbal
Balsport

Twee ploegen, elk bestaand uit zeven spelers (waarvan één keeper), pogen de bal van buiten de doelzone in
het doel van de tegenpartij te gooien. De spelers mogen de bal niet langer dan drie seconden vasthouden
en niet meer dan er drie passen mee lopen.

Terrein:
een rechthoek van 40 x 20 meter met aan beide korte zijden een doel van 3 meter breed en 2 meter hoog.
De doelzone wordt gevormd door twee segmenten met een straal van 6 meter vanaf de beide doelpalen en,
evenwijdig met de doellijn, over een lengte van 3 meter met elkaar verbonden.

Varianten

Van het handbal is het minihandbal afgeleid. Het wordt gespeeld door kinderen van 5 tot 10 jaar, met 4 veld-
spelers en een doelman per ploeg, op een rechthoekig terrein met een breedte van 12 à 16 meter en een
lengte van 20 à 24 meter. Het doelgebied wordt gevormd door een straal van 5 meter. De speeltijd is 2 x 15
minuten. De spelregels zijn gelijkaardig aan deze van het handbal.

Beachhandbal wordt gespeeld op het strand op een rechthoekig terrein tussen twee ploegen met elk 3 veld-
spelers en een keeper. Het terrein meet 27 x 12 meter. Het rechthoekig (!) doelgebied wordt gevormd door
de doellijn en een evenwijdige lijn op 6 meter afstand. De speeltijd is 2 x 10 minuten. De spelregels zijn ver-
schillend van deze van het handbal.

Disciplines 

beachhandbal
handbal
minihandbal

Aanbieders

1° Belgische Handbalbond (Belgische federatie)
Vlaamse Handbal Vereniging (Vlaamse federatie) www.handbal.be
Vlaamse Handbalvereniging PC West-Vlaanderen www.handbalwestvlaanderen.org
(Provinciale federatie) /contact

2° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

3° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Hapkido
Vecht- en/of verdedigingsport

Koreaanse ongewapende zelfverdedigingsport.

Hap staat voor samen en duidt op de harmonie tussen lichaam en geest,
ki staat voor geestelijke en lichamelijke kracht en concentratie,
do betekent weg van het leven en leermethode.
Hapkido is de krijgskunst waarbij gepoogd wordt de tegenstrever uit te schakelen door gebruik te maken
van zijn aanvalskracht.
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De belangrijkste hapkidotechnieken zijn: klemmen, werpen en beenvegen.

Binnen het hapkido zijn er verschillende stijlen waarvan de voornaamste zijn:
- yawara, waarbij gebruik wordt gemaakt van het volledig gamma van harde en zachte technieken in dyna-

mische vormen;
- hankido, waarbij veeleer gebruik wordt gemaakt van zachtere technieken en de methode van de afleiding

van krachten wordt verkozen;
- hanguldo, of de hernieuwde toepassing van het hankido op zwaardtechnieken, (korte) stoktechnieken en

open handtechnieken.

Gezien het risico op kwetsuur is er bij het hapkido geen vorm van vrij gevecht. De wedstrijden zijn feitelijk
steeds demonstraties.

Hoshinkido is een recente nieuwe vorm van hapkido en is de weg naar voor zelfverdediging aangewende ge-
coördineerde kracht.
Ho staat voor verdediging, shin betekent lichaam, ki staat voor kracht en energie.

Disciplines 

hanguldo hoshinkido
hankido yawara
hapkido

Aanbieders

1° Nationale Belgische Hapkido Unie (Belgische federatie) www.hwalmoohapkido.be

2° Belgische Hapkido Federatie (Belgische federatie) users.pandora.be/maetap/behafe
www.baekma.be

3° Hoshinkido Hapkido Belgium (Belgische federatie) users.belgacom.net/hoshinkido.belgium

4° International Martial Arts Federation Belgium www.imaf-europe.com
(Belgische federatie)

5° International University of Martial Arts Belgium users.skynet.be/IUMA/Belgium.ht
(Belgische federatie)

6° Vlaamse Vechtsport Associatie vzw (Vlaamse federatie) www.vva.be

7° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

Hengelen
Watersport 

Het vangen van vis met behulp van een hengel en lokaas. De disciplines zijn: casting of werphengelen, lijn-
vissen, surfcasting en vliegvissen.
- casting: het hengelen zonder de bedoeling vis te vangen. Met behulp van de hengel wordt gepoogd een

kunstvlieg (een bepaald voorgeschreven gewichtje) ofwel zo ver mogelijk, ofwel zo dicht mogelijk naar
een doel op 14 meter afstand te gooien;

- lijnvissen: het vangen van vis met behulp van natuurlijk of kunstmatig aas aan de haak van de hengel.
Naast het klassieke hengelen langs de oever in binnenwateren kan er ook gehengeld worden vanop een
boot (boothengelen), langs de kust (kusthengelen) of vanop zee (zeehengelen);

- surfcasting: het hengelen zonder de bedoeling vis te vangen. Het onderscheid met casting is dat bij surf-
casting gepoogd wordt zo ver mogelijk in de branding te werpen;

- vliegvissen: het vangen van vis met behulp van vliegen aan de haak van de hengel.
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Disciplines 

boothengelen lijnvissen vliegvissen
casting surfcasting werphengelen
hengelen vissen zeehengelen
kusthengelen

Aanbieders

1° Belgian Coarse Fishing Committee (Belgische federatie) www.bcfc.be
Confederaal Comité Competitie-Visserij (Vlaamse federatie) www.hengelen.be
Vissersverbond West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.vissersverbond.be

2° Belgische Federatie Casting en Werphengelen (Belgische federatie)
Castingclub (Provinciale federatie)

3° Belgian Confederation of Anglers (Belgische federatie)
Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden www.vvhv.be
(Vlaamse federatie)

4° Belgian Fly Fishing Committee (Belgische federatie)
Federatie van Vlaamse Vliegvissers (Vlaamse federatie) www.vliegvissen.be

5° Belgische Sportcasting Federatie (Belgische federatie) www.surfcasting.be
Belgische Surfcasting Federatie (Vlaamse federatie) www.surfcasting.be

6° Vlaamse Federatie van Kusthengelverenigingen (Vlaamse federatie)
Vlaamse Federatie Kusthengelverenigingen Afdeling West-Vlaanderen
(Provinciale federatie)

7° Vereniging van Belgische Karpervissers (Vlaamse federatie) www.vbk.be

8° Kon. Vlaamse Lijnvissersfederatie (Vlaamse federatie) www.vlaamselijnvissers.centerall.com

9° Vlaams Verbond Boothengelen op Zee (Vlaamse federatie) users.pandora.be/vvbz

10° Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby’s
(Vlaamse federatie) users.skynet.be/vvhv/vchhd/index.htm

11° Recreatief Hengelsportverbond (Vlaamse federatie) www.vvhv.be

12° West-Vlaamse Verbond van Lijnvissersmaatschappijen 
(Provinciale federatie)

13° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Hockey
Slagsport

Twee ploegen van elk elf spelers proberen een hard balletje naar elkaar door te spelen met behulp van een
slag van de stick (houten stok met gekromd uiteinde) om deze finaal in het doel van de tegenstrever te slaan.
Het balletje mag slechts vanaf de slagcirkel op doel worden geslagen.

Terrein:
rechthoekig terrein van gras of kunststof met een lengte van 91,4 meter en een breedte van 55 meter.
Het balletje heeft een diameter van 224 à 235 mm. Het doel aan beide korte zijden is 3,6 meter breed en 2,2
meter hoog.
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Varianten

- Camogie: afgeleide versie van het Ierse hurling. Het wordt gespeeld door meisjes en vrouwen. De spel-
regels zijn op enkele uitzonderingen na gelijkaardig aan deze van hurling.

- Floorball: het uiteinde van de stick is plat in plaats van gekromd.
- Hurling: van origine Keltische balsport die algemeen wordt aangenomen als zijnde de voorloper van hockey.

Het slagbalspel wordt betwist tussen twee ploegen van elk vijftien spelers op een veld van ongeveer 128
à 146 meter lang en 77 à 91 meter breed. Het harde balletje (omtrek 25 cm) mag, zolang het in de lucht
is, getrapt worden met de voet of geslagen met de hand. Het mag evenwel niet gedragen of geworpen
worden, behalve met de hurley (gebogen stick met een zeer breed bladuiteinde). Een hurlingdoel kan ver-
geleken worden met een rugbygoal: 6,40 meter breed met twee palen van 4,88 meter hoog waartussen op
2,44 meter hoogte een dwarsliggende lat is. Een doelpunt tussen het bovenste gedeelte is één punt waard,
eronder worden drie punten toegekend.

- Shinty: Schotse variante van het Ierse hurling. Het wordt betwist tussen twee ploegen van elk twaalf spe-
lers op een veld van ongeveer 160 x 80 meter. De bal (diameter 6,4 cm) wordt gespeeld met de caman (=
stick). Deze variante is dan ook gekend onder de naam camanachd.

- Unihockey: hockey voor jongeren op een kleiner terrein (26x14 m of basketbalterrein) tussen twee ploe-
gen van 5 spelers met een plastieken bal of een puck. Het doel meet 100x105 cm. Wedstrijdduur: 10 à 20
minuten.

Hockey voor personen met een handicap

Gezeten in een rolstoel wordt rolstoelhockey indoor gespeeld met 3 veldspelers en een keeper. De stick is
lichter, eventueel gemonteerd aan de rolstoel, de bal is van plastic en voorzien van gaten.

Disciplines

camanachd hockey shinty
camogie hurling unihoc(key)
floorball rolstoelhockey

Aanbieders

1° Kon. Belgische Hockeybond (Belgische federatie) www.hockey.be
Kon. Belgische Hockeybond Oost- & West-Vlaanderen (Prov. federatie)

2° Belgische Federatie voor Floorball en Unihockey (Belgische federatie) members.chello.be/sf16297/floor

3° Belgian Floorball Federation (Belgische federatie) www.floorball.be

4° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

5° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

6° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be
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Hondenafrichting
Sport met dieren

Het socialiserend opleiden en africhten van de hond zodat het dier zich kan gedragen als een vriend van de
mens.

Binnen het opleiden en africhten van de gedragstherapie zijn er enkele disciplines:
- africhting en verdediging: (onderdeel van mondioring) de hond wordt opgeleid tot een (passief) verdedi-

gingswapen van de eigenaar en van zijn bezittingen;
- agility: de door zijn meester begeleide hond legt binnen een parcours verschillende opeenvolgende be-

hendigheidsproeven af. Deze bestaan uit diverse sprong-, klim-, slalom- en slurfproeven;
- flyball: de hond rent in estafette met drie kompanen over een parcours met 4 hindernissen naar een wip-

plank, bedient de hefboom waardoor een verdoken balletje opwipt, vangt deze op met de muil en appor-
teert het balletje naar zijn baas. De aflossing mag slechts gebeuren wanneer de hond de finish
overschrijdt. Twee ploegen van elk 4 honden strijden om het snelst tegen elkaar;

- gehoorzaamheid: (onderdeel van mondioring) De hond wordt opgeleid om een waardige gezelschapshond
te zijn;

- hondenrennen: bepaald soort honden, voornamelijk windhonden, worden tegen elkaar ingezet om om het
snelst een bepaalde afstand af te leggen;

- jacht: de hond wordt opgeleid om de jager behulpzaam te zijn tijdens de jacht. Dit kan zowel als drijver van
het wild zijn of als apporteur (terugbrengen van het geschoten wild);

- mondioring: de hond moet drie soorten proeven afleggen: gehoorzaamheid, springen en pak- of verdedi-
gingswerk. Gehoorzaamheid bestaat uit het uitvoeren van bevelen (zitten, liggen en staan), het aangelijnd
en vrij volgen, het vooruit sturen, het apporteren en het weigeren van voedsel; springen bestaat uit een
breedtesprong, een hoogtesprong en een klimsprong; het pakwerk bestaat uit het verdedigen van de
meester of z’n goed en het gericht aanvallen van de pakman;

- redding: de hond wordt opgeleid als hulp bij de mens die in nood verkeert (verdrinking, lawine, instorting, …);
- schapendrijven: de hond wordt opgeleid als bijkomende hoeder van een kudde.
Kynologie is de kennis van het fokken van (ras)honden. Een kynoloog is een liefhebber/kenner van de hon-
den.

Disciplines 

agility hondenafrichting mondioring
flyball hondenredding schapendrijven
gehoorzaamheid kynologie windhondenrennen

Aanbieders

1° Nationaal Verbond van Belgische Kynologen www.nvbk.org
(Belgische federatie)
Provinciaal Verbond van Kynologen West-Vlaanderen 
(Provinciale federatie)

2° Kon. Kynologische Unie St-Hubertus (Belgische federatie) www.kwsh.be
West-Vlaamse Provinciale Federatie (Provinciale federatie)

3° Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere users.skynet.be/vvhv/vchhd/index.htm
Dierenhobby’s (Vlaamse federatie)

72 ATLAS VAN DE SPORT

HONDENAFRICHTING

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 72



Iaido
Vecht- en/of Verdedigingssport

Iaido betekent: de weg van het zwaardtrekken.

Iai-jutsu, tot ontwikkeling gekomen in de 15de eeuw, bestaat uit verfijnde technieken voor het trekken,
slaan, reinigen en weer in de schede steken van het zwaard. Het verloor zijn offensief karakter en werd door
de meeste samurai of ridders beoefend met als doel te komen tot een innerlijke rust, meesterschap over
de ademhaling en bovenal een volledige zelfbeheersing bij de kunst van het zwaardtrekken. Iaido werd dan
ook een Japanse trainingsmethode als vorm van krijgskunst en wordt beoefend zonder tegenstrever.

Iaido is gebaseerd op een serie van zeven kata of zwaardmanipulaties en wordt beoefend met een laito of
namaakzwaard en in een tweede fase met een shinken of echt en vlijmscherp zwaard. De kledij bestaat uit
een traditionele vest en hakama zoals bij aikido

Iaido kent een honderdtal stijlen in functie van de leermeester. Ze leggen elk vooral de klemtoon op het
mentale aspect. De voornaamste zijn: de Mugai Ryû, de Muso Jikiden Ryû, de Muso Shinden Ryû, de Tamiya
Ryû en de Shinkage Ryû.

Disciplines

iai jutsu muso jikiden ryû shinkage ryû
iaido muso shinden ryû tamiya ryû
mugai ryû

Aanbieders

1° All Belgium Kendo Federation (Belgische federatie) www.abkf.be
Vlaamse Kendo, Iaido en Jodofederatie (Vlaamse federatie) www.abkf.be

2° Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten www.ontonet.be/%7Ehugom
(Belgische federatie)
Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten - Vlaamse autonome vleugel
(Vlaamse federatie)

3° International Martial Arts Federation Belgium www.imaf-europe.com
(Belgische federatie)

4° Vlaamse Vechtsport Associatie (Vlaamse federatie) www.vva.be

IJsschaatsen
Wintersport

Het zich staand op een schaats voortbewegen op het ijs of het afwerken van voorgeschreven figuren.

Disciplines:
- kunstschaatsen: het sierlijk schaatsen op het ijs, solo of met partner, waarbij vrije en opgelegde stijl-

oefeningen worden uitgevoerd op de maat van begeleidende muziek;
- shorttrack: meerdere schaatsers leggen om het snelst een afstand af op een kleine ijspiste met een lengte

van 111,12 meter. De verschillende afstanden zijn: 500, 1.000, 1500, 3.000 en 5.000 meter. Shorttrack wordt
ook in aflossingswedstrijden beoefend;

ATLAS VAN DE SPORT 73

IAIDO

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 73



- snelschaatsen: wedstrijd tussen twee schaatsers die elk op hun eigen baan om het snelst een bepaalde
afstand afleggen op een 400 meter lange ijspiste. De afstanden, variërend van 500 tot 10.000 meter, zijn:
500, 1.000, 1.500, 3.000, 5.000 en 10.000 meter. De marathonwedstrijden worden op natuurijs georgani-
seerd;

- ijshockey: wedstrijd tussen twee ploegen, elk bestaand uit 7 veldspelers en een doelman (maximum 13
wisselspelers), op een omboord ijsveld (afmetingen minimum 56 x 26 meter en maximum 61 x 30 meter)
waarbij zij met behulp van een stick (houten stok met gekromd plat uiteinde) pogen de puck (gevulkani-
seerde rubberen schijf) in het doel (1,80 breed en 1,20 meter hoog) van de tegenpartij te drijven of te slaan.
Bandy is de voorloper van ijshockey en kan beschouwd worden als voetbal op een ijsbaan. Het aantal spe-
lers, het veld, de doelen, de speeltijden en de meeste regels zijn als in het voetbal. Bandy wordt echter ge-
speeld met langere sticks en met een 6,5 cm grote bal, geen puck. Bandy is momenteel nog steeds sterk
populair in Scandinavië en de vroegere Sovjet-Unie;

Disciplines 

bandy kunstschaatsen short-track
ijshockey schaatsen snelschaatsen
ijsschaatsen

Aanbieders

1° Kon. Belgische Kunstschaatsfederatie (Belgische federatie) www.vksb.be
Vlaamse Kunstschaatsenbond (Vlaamse federatie) www.vksb.be

2° Kon. Belgische IJshockeyfederatie (Belgische federatie) www.rbihf.be

3° Kon. Belgische Snelschaatsfederatie (Belgische federatie) kbsf.tripod.com
Vlaamse Short-trackvereniging (Vlaamse federatie) kbsf.tripod.com/shorttrack_vstv

4° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

Judo
Vecht- en/of verdedigingssport

Ongewapende Japanse vechtsport.

Judo betekent de weg van meegaandheid
Judo is een techniek waarbij de judoka poogt lichaamsdelen van de tegenstrever vast te grijpen om hem
omver te werpen.

De belangrijkste judotechnieken zijn: de houdgreep, de armklem, de (heup)worp, het (been)vegen en de
wurging.
Een wedstrijd duurt 5 minuten bij de heren en 4 minuten bij de dames. Een wedstrijd wordt beslecht door
de judoka die ippon scoort. Wanneer geen van beiden een ippon behaalt, dan is de winnaar diegene die het
hoogst aantal punten behaalde door het uitvoeren van bepaalde voorgeschreven technieken die elk een
waardegraad hebben.
De judoka draagt een kimono en de kleur van zijn gordel duidt zijn bekwaamheidsgraad aan.

Terrein:
een tatami of vierkanten mat van 8 à 10 meter vierkant, met rondom een gevarenzone van 1 meter.
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Judo voor personen met een handicap

Naast het leren vallen zonder zich pijn te doen (= rollen) worden ook technieken getraind om iemand uit ba-
lans te brengen en te werpen vanuit staande en geknielde positie.

Disciplines 

judo

Aanbieders

1° Kon. Belgische Judobond (Belgische federatie)
Vlaamse Judofederatie (Vlaamse federatie) www.vjf.be
Provinciaal Judocomité West-Vlaanderen www.vjf.be/provincie/wvl/west_vlaanderen.htm
(Provinciale federatie)

2° International Martial Arts Federation Belgium www.imaf-europe.com
(Belgische federatie)

3° Vlaamse Vechtsport Associatie vzw (Vlaamse federatie) www.vva.be

4° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

5° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen www.gsfwvl.be
(Provinciale federatie)

6° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

7° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

Ju-jutsu
Vecht- en/of verdedigingssport

Ongewapende Japanse vechtsport.

Jutsu (of jutsi zoals meestal in het Westen genoemd wordt) is een Japans achtervoegsel en betekent kunst
of vaardigheid. Jutsu wordt in krijgstermen gebruikt als term voor de klassieke wapensystemen.

Ju-jutsu (in het Westen ju-jutsi genoemd) betekent: zacht of meegaand.
Ju-Jutsu is een techniek waarbij de bushi of krijger poogt zijn tegenstrever uit balans te brengen door mee
te geven met de kracht van deze aanvaller. Als de aanvaller trekt, duwt de verdediger meegaand naar voor
en als de aanvaller duwt, trekt de verdediger.

Ju-jutsu heeft een grote relatie met het shintoïsme dat een sterke religieuze en filosofische invloed had op
het Japanse volk.

Ju-jutsu is de voorloper en de basisvorm waaruit vechtsporten als aikido, karate, judo en taekwondo ont-
staan zijn.

Disciplines 

ju-jutsu
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Aanbieders

1° Belgische Ju-Jitsufederatie (Belgische federatie) www.bjjf.be
Vlaamse Ju-Jitsufederatie (Vlaamse federatie) www.vjjf.be
Belgische Ju-Jitsufederatie PC West-Vlaanderen 
(Provinciale federatie)

2° Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten www.ontonet.be/%7Ehugom
(Belgische federatie)
Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten - 
Vlaamse autonome vleugel (Vlaamse federatie)

3° Hoge Raad voor Ju-Jitsu en het Danscollege www.tengury.be/Nl/Federation.NL.htm
(Vlaamse federatie)

4° International Martial Arts Federation Belgium www.imaf-europe.com
(Belgische federatie)

5° International University of Martial Arts Belgium users.skynet.be/IUMA/Belgium.ht
(Belgische federatie)

6° Kaizen Ju-Jitsu Renmei (Vlaamse federatie) users.belgacom.net/ge201772/
KaizenJuJitsuRenmei.htm

7° Makoto Ruy Ju-Jitsufederatie (Vlaamse federatie) www.makoto.be

8° Nationaal Verbond All Style Ju-Jitsu (Vlaamse federatie) www.allstylejujitsu.org

9° Vlaamse Budo Federatie (Vlaamse federatie) users.pandora.be/
FullContactZedelgem/VBF.htm

10° Vlaamse Gohinjutsufederatie (Vlaamse federatie) www.goshinjutsu.be

11° Vlaamse Jitsufederatie (Vlaamse federatie) www.vlaamsejitsufederatie.be

12° Vlaamse Ju-Jitsuliga (Vlaamse federatie) www.vjjl.be

13° Vlaamse Vechtsport Associatie (Vlaamse federatie) www.vva.be

14° Yudansha Kobutjitsu Karate-do Federation www.ykkf.be
(Belgische federatie)

15° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

16° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen www.gsfwvl.be
(Provinciale federatie)

Kaatsen
Balsport

Wedstrijd tussen twee ploegen van elk vijf spelers, waarbij de aanvallende ploeg poogt terreinwinst te be-
komen door de bal met een voorwaartse arm- en handslag te kaatsen in het trapeziumvormig kampge-
deelte dat op dat ogenblik verdedigd wordt door de tegenstrever die de opgeslagen bal probeert te keren
door deze terug te kaatsen.

Terrein:
72 meter langwerpige vlakte (bv. deel van een marktplein) verdeeld in twee kampen: het ene nagenoeg
rechthoekig (42 meter lang en 7 meter breed aan de voorzijde en 8 meter aan de achterzijde), het andere in
de vorm van een trapezium (30 meter lang, de kleine zijden respectievelijk 7 meter aan de voorzijde en 19
meter aan de achterzijde).
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Variant

als alternatief wordt tijdens de winter muurkaatsen gespeeld tussen twee ploegen van elk twee spelers, of
één tegen één. Het puntensysteem blijft hetzelfde, maar de spelregels zijn aangepast.

Disciplines 

kaatsen
muurkaatsen

Aanbieders

1° Kon. Nationale Kaatsbond (Belgische federatie) www.frnp-knk.be
Kaatsentiteit Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.users.pandora.be/kaatsen

2° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

Kajak / Kano
Watersport

De sporter verplaatst zich in een bovenaan minimaal geopende boot.

Er zijn twee types van boten;
- kajak: de kajak is een gesloten boot van Eskimo-origine. De in een kajak zittende persoon beweegt zich

in het water voort met behulp van een dubbele peddel (een tweebladig -aan de beide uiteinden- houten
lepel). Er zijn kajaks voor één, twee en vier personen (K1, K2 en K4).
Eigen aan de kajak is het wildwatervaren waarbij gevaren wordt in snelstromend water, voorzien van na-
tuurlijke en eventueel kunstmatige hindernissen met de bedoeling het parcours zo vlug mogelijk af te
leggen. Het parcours bestaat uit te nemen poortjes die links of rechts mogen genomen worden, desnoods 
achterwaarts.
Uiteraard wordt ook aan toervaren gedaan op meer rustige wateren.
In combinatie met een bal wordt ook kajakpolo gespeeld.

- kano: de kano is een open boot van Canadese oorsprong. De in een kano geknielde persoon beweegt zich
voort in het water met behulp van één steekpeddel (een eenbladig -aan één uiteinde- houten lepel).
Er zijn kano’s voor één, twee en zeven personen (C1, C2 en C7).
Met een kano wordt ook polo gespeeld in een bassin van 30 x 20 meter waarbij de bal (diameter 24,5 cm)
dient gespeeld en doorgegeven te worden met de tweebladige peddel. Het doel meet 4 x 1,5 meter. De
speeltijd bedraagt tweemaal 4 à 7 minuten.

Disciplines

kajak kanopolo toervaren
kajakpolo polo wildwatervaren
kano

Aanbieders

1° Kon. Belgisch Kanoverbond (Belgische federatie) www.nkv.be
Nederlandstalig Kanoverbond (Vlaamse federatie) www.nkv.be
PC West-Vlaanderen van het Nederlandstalig Kanoverbond 
(Provinciale federatie)
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2° Kon. Belgische Yachtingverbond (Belgische federatie) www.sailing.be
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea www.vvw.be
(Vlaamse federatie)

3° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

4° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Karate
Vecht- en/of verdedigingssport

Japanse ongewapende verdedigingssport, behorend tot de groep van de budosporten. De karata’s gebrui-
ken de ledematen als natuurlijke aanvals- en verdedigingswapens. Zij maken gebruik van de kracht van
handen en voeten. De diepere wortels van het karate liggen eigenlijk in China bij de shaolinmonniken.

De drie fasen van karate zijn:
1° kihon: het ter plaatse uitvoeren van de basistechnieken;
2° kata: het volgens een vooropgesteld patroon opeenvolgend uitvoeren van bewegingen en technieken

(trappen, stoten, weren, ontwijken, grijpen en werpen) tegen een denkbeeldige tegenstrever;
3° kumite: de uitvoering van acties (trappen, stoten en het ontwijken of blokkeren van een aanval) tussen

twee tegenstrevers.

De karatebewegingen dienen beheerst uitgevoerd te worden, zonder het oogmerk de tegenstrever te kwet-
sen. 
Karate kent ongeveer zestien uitvoeringsstijlen, telkens bepaald door de leermeester.
De vier basisstijlen zijn: goju, shito, shoto(kan) en wado. Hieronder zijn, in functie van de leermeester, ver-
schillende afgeleide stijlen volgens de school of ryû, zoals: kyokushin kai, sanku kai en shuko kai.

Het legendarisch kung fu, ontstaan in de Shaolintempel, bevat sierlijke bewegingen als imaginaire aan vals -
technieken en waarvan sommige imitaties zijn uit de dierenwereld.

Disciplines

goju sanku kai shuko kai
karate shito taekwondo
kung fu shoto(kan) wado
kyokushin kai

Aanbieders

1° Belgische Karate Federatie (Belgische federatie) www.karate.be
Vlaamse Karate Federatie (Vlaamse federatie) www.vkf.be

2° Belgische Budokai-do Karate Associatie (Belgische federatie) http://go.to/budokaido

3° Belgian Budokai-do Full Contact Karate Association (Belgische federatie)

4° Belgian Karate Shotokan Academy (Belgische federatie) www.bksa.be

5° Shin Kyokushin Karate (Belgische federatie) users.pandora.be/asahi.belgium

6° Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten www.ontonet.be/%7Ehugom
(Belgische federatie) 
Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten - Vlaamse 
autonome vleugel (Vlaamse federatie)
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7° Japan Karate Association Belgium (Belgische federatie)
Japan Karate Association Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.jka-vlaanderen.be

8° National Karate Kyokushin Belgium (Belgische federatie) www.nkkb.be

9° International Martial Arts Federation Belgium (Belgische federatie) www.imaf-europe.com

10° International University of Martial Arts Belgium (Belgische federatie) users.skynet.be/IUMA/Belgium

11° Vlaamse Karateassociatie (Vlaamse federatie) www.vlaamse-karate-

12° Vlaamse Budo Federatie (Vlaamse federatie) users.pandora.be/
FullContactZedelgem/VBF

13° Vlaamse Vechtsport Associatie (Vlaamse federatie) www.vva.be

14° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

15° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

16° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Katapultschieten
Wapensport

Met behulp van een katapult of schietlap zeven knikkers van op 10 meter afstand gericht naar bordjes met
een bepaalde waarde schieten. De bordjes zijn met een scharnier gemonteerd op een drager en variëren in
diameter van 4 tot 12 cm in functie van de toegekende puntenwaarde.

Disciplines

katapultschieten schietlapschieten

Aanbieders

1° Vlaamse katapultbond (Vlaamse federatie) http:/users.telenet.be/gerardus.de.meyer

2° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

Kegelen
Kegelsport

Het individueel of in ploegverband met een 2,85 kilogram wegende ronde bal, met een doorsnede van 16 cm
en zonder gaten, omvergooien van negen kegels die op het einde van de houten schaarbaan opgesteld staan
in een zuiver vierkant met een diagonaal van 1 meter en waarvan een hoekpunt gericht is naar de aanloop-
baan van de gooier.

Variant

MANCHETBAANKEGELEN of kegelen op de gladde baan: 
de houten bal, beslagen met ijzer en voorzien van een uitsparing voor de vier vingers en één voor de duim,
wordt naar de negen kegels gegooid. Deze staan nogal ver van elkaar zodat slechts sporadisch acht of negen
kegels in één worp worden omvergegooid.
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Disciplines

kegelen schaarbaankegelen manchetbaankegelen

Aanbieders

1° Kon. Belgische Kegelbond (Belgische federatie) www.kegeln.be
Vlaamse Kegelsportfederatie (Vlaamse federatie) www.geocities.com/vkfkegel

2° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

Kempo
Vecht- en/of verdedigingssport

Oudste vorm van een Chinees sla- en trapsysteem, voortkomende uit het shaolin (het oude Chinees tem-
pelboksen), inspelend op de krachtlijnen van de tegenstander en bestaand uit 18 basisoefeningen. Kempo
wordt dan ook soms shaolin of tempelboksen genoemd.

De kempo-ka (beoefenaars) dragen beschermende kleding, zoals borstvest, scheen-, arm-, tanden- en
hoofdbeschermers.

Zoals bij vele andere Oosterse vechtsporten zijn er binnen het kempo nog verschillende stijlen volgens de
leermeester en z’n school (ryu). Twee voorname van deze stijlen zijn: kosho ryu en pai gai noon.

Disciplines

kempo pai gai noon tempelboksen
kosho ryû shaolin

Aanbieders

1° Belgian Kempo Organisation (Belgische federatie) users.skynet.be/kempo

2° Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten (Belgische federatie) www.ontonet.be/%7Ehugom
Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten - Vlaamse autonome vleugel
(Vlaamse federatie)

3° International University of Martial Arts Belgium (Belgische federatie) users.skynet.be/IUMA/Belgium

Kendo
Vecht- en/of verdedigingssport

Gevecht tussen twee kampers, gewapend met een bamboezwaard, die pogen bepaalde lichaamsdelen van
de tegenstander te raken door gebruik te maken van allerlei houw- en stoottechnieken. De twee kampers
zijn opvallend beschermd met ondermeer een rok tot op de enkels, masker, handschoenen, borstschild en
voorschoot.
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JODO is de techniek met de 128 cm lange houten jo of stok. Deze wordt gebruikt om mee te slaan als een
zwaard, om mee te vegen of om mee te steken als een speer.

Disciplines

jodo kendo

Aanbieders

1° All Belgium Kendo Federation (Belgische federatie) www.abkf.be
Vlaamse Kendo, Iaido en Jodofederatie (Vlaamse federatie) www.abkf.be

2° Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten (Belgische federatie) www.ontonet.be/%7Ehugom
Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten - 
Vlaamse autonome vleugel (Vlaamse federatie)

Kick- en avonturensporten
Natuursport

Onder de rubriek kick- en avonturensporten staan sporttakken die eerder door commerciële instanties wer-
den ontwikkeld, afgeleid zijn van of een combinatie zijn van meerdere sporttakken, en hierdoor niet tot de
zuiver gestructureerde of georganiseerde sportsector behoren.

AIRBOARD
combinatie van ijssport en motorsport, bestaande uit het glijden op een luchtkussen over een zo effen mo-
gelijk oppervlak.
Op een skipiste wordt gebruik gemaakt van de hellingsgraad van de piste om zich met de board naar bene-
den te verplaatsen.
Op grond wordt gebruik gemaakt van een 9 pk viertaktmotor, werkend op loodvrije benzine en met een
maximumsnelheid van 25 km/uur. Zoals de hovercraft zweeft het toestel op een luchtkussen over de grond.
De bestuurder bepaalt de snelheid met de gashendel, beveiligd met een dodemansknop ingeval van cala-
miteit. De bochten worden genomen door het lichaamsgewicht te verplaatsen. Het gebruik van het toestel,
momenteel zeer populair in Nederland, is beperkt tot privéterreinen.

AIRPOWER
de deelnemer krijgt een speciaal pak aan en neemt plaats in een grote kooi. Enorme blazers zorgen ervoor
dat hij de lucht ingaat en op een bepaalde hoogte blijft zweven.

APENBRUG
één kabel of touw wordt gespannen tussen twee vaste punten en de deelnemer moet proberen de afstand
te overbruggen door over het touw te glijden. De deelnemer verplaatst zich liggend op de kabel, met één
been verbonden aan de kabel en met het ander been gestrekt naar beneden om het evenwicht te regelen. 
Met de armen wordt het lichaam voortgetrokken.

AVONTURENPARCOURS
het overwinnen van een parcours dat bestaat uit verschillende avontuurlijke hindernissen (bv een apen-
brug, een rappel, een opgespannen net, een touwenparcours, ….).

BAKSTAPELEN
een zo hoog mogelijke toren bouwen door het opeenstapelen van lege drankbakken. Telkens een bak wordt
bijgeplaatst dient men naar boven te klimmen.
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BASE-JUMPING
het springen in vrije val van een building, antenne of rotspunt, onmiddellijk gevolgd door het opentrekken
van een parapente of tapijtachtige parachute.

BENJISPRINGEN (of bungee-jumping)
het in vrije val duiken in een ravijn (bv van op een overspannende brug), waarbij de springer met de enkels
vastgemaakt is aan een stevige elastiek. De eigenschappen van deze elastiek zorgen ervoor dat de sprin-
ger enkele malen op en neer gaat en daarbij de grond net niet raakt.

CANYONING
het langs de natuurlijke loop van het water, zonder boot of vlot, afdalen van door bergrivieren gevormde
rotskloven. De rotskloven, watervallen, stroomversnellingen of andere natuurlijke hindernissen worden
zwemmend, springend of eventueel met behulp van touwen overwonnen.

CAR-JUMPING (of car-dropping)
gezeten en vastgegespt in een auto die aan een elastieken touw in vrije val naar beneden duikt tot net boven
de grond.

COMMANDOBRUG
het overwinnen van een diepte door tussen twee boven elkaar gespannen kabels of touwen als verbinding
tussen twee vaste punten te overbruggen. De voeten verplaatsen zich op de onderste kabel, de handen hou-
den de bovenste kabel vast. De constructie is uit zichzelf zeer labiel bij het oversteken.

DEATH-RIDE
verbonden met een stevige kabel, die vanop een bepaalde hoogte schuin naar beneden naar de begane
grond gespannen is, wordt met behulp van een katrollensysteem naar beneden gegleden. De uitvoerder
houdt de katrol vast met de handen en het lichaam hangt gestrekt. De uitvoerder draagt ter beveiliging een
klimgordel die door middel van touw en musketon verbonden is met de katrol.

DOWNHILLEN
met een speciale volgeveerde mountainbike keihard naar beneden suizen langs smalle bergpaadjes of tij-
dens de zomer op skipistes.

GRAVITY FALL
een vorm van rappel of death-ride waarbij de deelnemer aan de rug wordt vastgemaakt en van een be-
paalde hoogte naar beneden gelaten wordt. De deelnemer kijkt naar de grond en krijgt het gevoel dat zijn
lichaam als het ware in de lucht hangt.

HIGH-ROPE
reusachtige, aan een stalen kabel opgehangen ladder. De laddersporten zijn balken van enkele meters breed
die aan zijkabels zijn vastgemaakt met een alsmaar grotere afstand tussen elke sport. De hele constructie
rust niet op de grond en is dus zeer wankel. Het is de bedoeling om, weliswaar beveiligd, zo hoog mogelijk
naar boven te klimmen.

HINDERNISSENPISTE
verzameling van een hele reeks niet-gestandardiseerde constructies die elkaar op bepaalde afstanden op-
volgen. Het is de bedoeling om het parcours af te leggen zonder de begane grond te raken.

HOUSE-RUNNING
met het aangezicht kijken naar een gapende diepte om vervolgens langs de muur van een hoog gebouw
naar beneden te lopen of als het iets sneller moet, met skeelers.

HYDROSPEED (of bodyraften)
het afdalen van een wildwaterrivier op een soort verdikte halve surfplank. De deelnemer ligt op de buik in
het water en houdt zichzelf vast aan de plank. Aan de voeten draagt hij zwemvliezen waarmee de richting
kan bepaald worden.
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FLYBOARDEN
combinatie van vliegeren en skateboarden/mountainboarden. Met een board en een vlieger racet de boar-
der met bloedstollende snelheid over het terrein en maakt intussen spectaculaire sprongen (jumps). De
grote wielen en de oversized trucks van het board maken het handelbaar op terreinen van verschillende
ondergrond zoals strand, duinen of gras. De noodzakelijke voetbanden zorgen ervoor dat de boarder stevig
in contact blijft met het board.

KATAPULTSPRINGEN (of rocket)
de omgekeerde versie van het benjispringen waarbij men eerst vanop de grond als een katapult in de lucht
wordt geschoten, om vervolgens in vrije val als een benjispringer naar beneden te duiken.

LASERSHOOTING
het nabootsen van een gevecht met vuurwapen tussen verschillende personen door gebruik te maken van
een laserwapen.

MARINIERSPISTE
parcours met hindernissen die in hoofdzaak gebaseerd zijn op het beklimmen van zeilen en masten.

PAINTBALL
het met een pistool afschieten van verfhoudende patronen (gelatineballetjes) naar de tegenstrever.
Paintbal is niet alleen een vorm van cowboy en indiaan-spel, maar wordt voor volwassenen gebruikt voor
het uittesten van actie en reactie, gepaard gaand aan beheersing en precisie bij stressmomenten.

PAMPERPAAL met trapezesprong
de deelnemer klimt naar boven via treden op de zijkant van de pamperpaal, een hoge paal. Eens boven op
de paal moet de klimmer proberen naar een trapeze te springen.

PARABOUNCE
vergelijkbaar met een vlucht in een éénpersoonsluchtballon geniet de deelnemer van een fantastisch pa-
noramauitzicht en de sensatie van het zweven op grote hoogte.

PUENTING
een lijn wordt gespannen aan een kant van een brug. Het touw waarmee gesprongen zal worden, wordt
vastgemaakt aan deze lijn. Er wordt gesprongen van de andere kant van de brug, waardoor onder de brug
door een zwierige beweging wordt gemaakt. Puenting komt van het Franse woord pont of brug. 

RAPPEL (of abseilen)
het langs een touw op een beveiligde manier vertikaal afdalen van een berg, een rots, … 
Bij rappel of abseilen wordt gedaald met het aangezicht kijkend naar de afstootplaats.

REUZENLADDER
de deelnemer beklimt een reuzenladder. De verschillende sporten van de ladder zijn grote balken die op een
grote afstand van elkaar gesjord worden aan de twee vertikale palen. Hoe hoger op de ladder hoe verder de
sporten van elkaar verwijderd zijn. De vertikale palen van de ladder zijn opgehangen tussen twee kabels
waardoor de ladder zeer labiel is.

SALTOTRAMPOLINE
installatie van ± 8 m hoogte rondom een trampoline, bestaande uit een rechtopstaande constructie van alu-
minium palen waartussen 4 mensen onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd trampoline kunnen springen. Ge-
bonden aan, in functie van het lichaamsgewicht, verstelbare elastieken zijn de springers in staat om na een
paar sprongen heel gemakkelijk hoge salto’s te maken.

SCAD-DIVING
volledig in vrije val (dus zonder koord of parachute) wordt vanaf een bepaalde hoogte gesprongen. De lan-
dingsplaats is een reuzennet.
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SKY FEVER
de deelnemers worden vastgegespt in een metalen ring die met twee elastieken opgespannen is tussen
twee kranen. De ring wordt 60 meter de lucht ingecapulteerd. Terwijl de ring op en neer gaat, draait deze
ook nog eens rond z’n as.

TOUWENBRUG (of high-rope)
een touwenbrug is een parcours waarbij de deelnemer hindernissen moet overbruggen op een zekere
hoogte. De hindernissen kunnen touwladder, hangbrug, commandobrug, … zijn. Bij grote hoogte is de deel-
nemer verzekerd door middel van een klimgordel en een levenslijn.

VAMPIRE-JUMPING
de vampire-jump is gelijkaardig aan de benji-jump, met uitzondering van de startpositie. Bij de vampire-
jump wordt de deelnemer (net als een vleermuis) opgehangen met het hoofd naar beneden om daarna los-
gelaten te worden.

VLOTTEN
met een vlot van aaneengesjorde balken, tonnen of banden varen op een waterpartij.

ZORBEN
het overbruggen van een bepaalde afstand met enig niveauverschil met behulp van een zorb. De zorb is een
reuzengrote ballon met een diameter van 3 meter, waarin een kleinere, eveneens doorschijnende bal is
vastgemaakt. Beide ballen hebben een opening waardoor de zorber tot in het middelpunt van de kleinste bal
kan kruipen. Eens de zorbanaut is vastgemaakt, wordt hij van een lichte helling geduwd. Op een piste met
een hoogteverschil van 200 meter worden snelheden van 60 tot 70 km per uur bereikt. Eventuele schokken
worden door de luchtlaag tussen beide ballen opgevangen.

Disciplines

abseilen death-ride paintball
airboard downhillbiken pamperpaalspringen
air-power downhillen parabounce
apenbrug flyboarden puenting
avonturenparcours gravity fall rappel
avonturensport high rope reuzenladder
bakstapelen hindernissenparcours rocket
benji springen house-running saltotrampoline
bodyboarden hydrospeed scad-diving
bodyraften katapultspringen sky fever
bungee-jumping lasershooting touwenparcours
cardropping marinierspiste vampire jumping
carjumping mountainboarding vlotten
commandobrug natuursporten zorben

Klimmen
Natuursport

Het op eigen krachten, eventueel met behulp van touw en haken, beklimmen van een hindernis waarbij de
klimmer de natuur als tegenstander heeft en deze poogt te overwinnen.

Disciplines volgens het soort terrein:
- alpinisme: algemene term voor de beoefening van de bergsport;
- bergwandelen: met behulp van kaart en kompas een bergtraject bewandelen;
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- boulderen: verticale of horizontale bewegingen over boulders, lagere rotsen waardoor meestal zonder
touw kan worden geklommen;

- canyoning: het afdalen van bergkloven;
- dry-toolen: variante van ijsklimmen waarbij met ijsklimmateriaal uitsluitend in rots geklommen wordt;
- ijsklimmen: het beklimmen van ijswanden;
- indoorklimmen: horizontaal of verticaal klimmen over artificieel geconstrueerde muren en grepen, ge-

kleurd volgens de moeilijkheidsgraad;
- klettersteig: klimmen in de natuur met behulp en beveiligd door kunstmatige hulpmiddelen;
- muurklimmen: het beklimmen van een muur als alternatief voor een rotswand;
- rotsklimmen: het beklimmen van steile rotswanden.

Disciplines volgens de manier van klimmen:
- artificieel klimmen: alles is geoorloofd opdat de klimmer met z’n materiaal de wand zou opkunnen;
- vrij klimmen of sportklimmen: alleen het gebruik van het eigen lichaam is geoorloofd. Touwen zijn enkel

toegelaten ter beveiliging;
- scrambling: klimmen zonder een zekeraar nodig te hebben;
- sneeuwschoenlopen: het zich over de sneeuw verplaatsen in dichtbebost terrein zonder gebruik te maken

van ski’s, maar van een kortere uitvoering die iets groter is dan de schoenmaat en spikes bevat;
- boulder hopping: springen van steen tot steen, af en toe gebruik makend van de handen;
- hiking: wandelen met af en toe een winst of verlies in hoogte;
- easy hiking: de gemakkelijkste manier van klimmen.

Disciplines volgens het type van beveiliging:
- soloklimmen: het klimmen zonder zekeraar;
- free climbing: het klimmen zonder touw en/of beveiligingsmateriaal;
- traditioneel klimmen: het klimmen waarbij de klimmer zelf alle beveiligingen plaatst;
- sportklimmen: het klimmen van routes die beveiligd zijn met haken die in de rots zijn geboord.

Disciplines 

alpinisme easy hiking scrambling
artificieel klimmen free climbing sneeuwschoenlopen
bergklimmen hiking solo klimmen
bergwandelen ijsklimmen sportklimmen
boulder hopping indoorklimmen toerskiën
boulderen klettersteig traditioneel klimmen
canyoning muurklimmen vrij klimmen
dry-toolen rotsklimmen

Aanbieders

1° Belgische Alpen Club - Club Alpin Belge (Belgische federatie) www.belalpclub.org
Belgische Alpenclub Nederlandstalige Vleugel (Vlaamse federatie) www.belgischealpenclub.org
Alpenclub West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

2° Belgian Climbing Netwerk (Belgische federatie) www.belclimb.net

3° Natuurvrienden Sportfederatie (Vlaamse federatie) www.natuurvrienden.be

4° Vlaamse Bergsportfederatie (Vlaamse federatie) www.vbsf.be/frames.htm
West-Vlaamse Bergsportvereniging (Provinciale federatie) http://users.skynet.be/wbv

5° Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie (Vlaamse federatie) www.vbsf.be

6° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net
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Korfbal
Balsport

Van origine Nederlands spel dat zowel binnen als buiten kan worden gespeeld.

Twee gemengde ploegen, samengesteld uit 4 heren en 4 dames, pogen gedurende twee maal 35 minuten
de ongeveer 450 gram wegende lederen bal om het meest in een bodemloze korf te gooien. De spelers
mogen niet met de bal lopen, maar deze enkel gooien. Lichamelijk contact is verboden en enkel een te-
genstrever van dezelfde sekse mag worden aangevallen.

Terrein:
buiten: rechthoekig speelveld van gras of kunstgras van 60 x 30 meter;
binnen: rechthoekig speelveld van 40 x 30 meter.
Parallel met de korte zijde wordt het speelveld verdeeld in twee even grote vakken.

Disciplines 

korfbal

Aanbieders

1° Kon. Belgische Korfbalbond (Belgische federatie) www.korfbal.be
Kon. Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga (Vlaamse federatie) www.korfbal.be
Kon. Belg. Korfbalbond - PC Oost- & West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

2° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Krachtbal
Balsport

Ontstaan in de Brugse regio in het begin van de jaren 1960.

Twee ploegen, elk bestaande uit vier spelers, pogen volgens de categorie in drie of vier werpbeurten ter-
reinwinst te boeken door de medicineball (een volgens de categorie van 1 tot 4 kg variërend zware bal) met
beide armen voor- of achterwaarts over de doellijn van de tegenstrever te gooien zonder dat deze de bal kan
opvangen vooraleer deze de grond raakt. Er wordt gescoord als de bal in het doelgebied van de tegenstre-
ver botst. Bij het scoren met een rugworp wordt het punt verdubbeld.

Terrein:
rechthoekig speelveld van gras met een lengte van minimum 38 meter en een breedte van minimum 14
meter, door de middenlijn ingedeeld in twee helften. Op 9 meter en parallel met de middellijn is er de vrije
worplijn. Dit is de dichtste plaats van waar naar het doelgebied mag worden geworpen. Het doelgebied is
de zone op 13 meter (9 + 4) van de doellijn en begrensd door de doellijn. Het doelgebied is minimuum 12
meter lang.

Varianten

Krachtvolley is een afgeleide van krachtbal, uitgewerkt als initiatie voor de beginnende speler. De speler
moet de medicinebal met een rugworp over een volleybalnet gooien. De tegenstrever vangt langs de andere
zijde van het net de zware bal op.
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Inhakend op de modetrend is er nu ook beachkrachtbal waarbij de wedstrijd gespeeld wordt op het strand
in plaats van op gazon.

Disciplines 

beachkrachtbal
krachtbal
krachtvolley

Aanbieders

1° Vlaamse Krachtbal en Recreatiesport Liga - Sporttak Krachtbal www.krachtbal.be
(Vlaamse federatie)
Vlaamse Krachtbalfederatie (Provinciale federatie) www.krachtbal.be

Lacrosse
Slagsport

Balspel, van origine van de Noord-Amerikaanse Algonquin-indianen onder de naam baggataway, dat ge-
speeld wordt met een stick (stok) waaraan een net is gevlochten. Doordat de stick sterke gelijkenis toont met
een kromstaf of bisschopsstaf (une crosse) noemden de Franse kolonialen het spel lacrosse.

Lacrosse wordt gespeeld met vier veldspelers en een doelverdediger gedurende 3 maal 15 minuten. De bal
wordt gevangen met het net, doorgespeeld en in het doel (1,20 x 1,20 meter) van de tegenstrever gegooid.
De speler in balbezit moet steeds in beweging zijn.

Er zijn verschillende uitvoeringen:
- box lacrosse: de hardste contactvorm van lacrosse die het dichtst aanleunt bij het oorspronkelijke bag-

gataway;
- field lacrosse: niet gemengd en met beperkte contactvorm van lacrosse, voornamelijk gespeeld in de An-

gelsaksische landen. De spelers dragen een degelijke bescherming;
- intercrosse: volledig gemengde non-contact vorm, te spelen door jong en oud.
- lax: een volledig nieuwe variante op womens lacrosse, maar gemengd gespeeld;
- womens lacrosse: niet gemengde non-contact vorm van lacrosse voor vrouwen, zeer populair in de An-

gelsaksische landen;

Disciplines 

baggataway intercrosse lax
box lacrosse lacrosse womans lacrosse
field lacrosse

Aanbieders

Hoewel lacrosse beoefend wordt in België onder de vorm van intercrosse, is er geen echte federatie als
koepelorganisatie. Wel zijn er enkele initiatiefnemers die optreden als coördinatoren.
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Minivoetbal
Balsport

Van het voetbal afgeleide zaalsport waarbij twee ploegen van elk 5 spelers, waarvan één doelverdediger, de
bal pogen in het minidoel (2,5 x 1 meter) te trappen. Niemand van de spelers, ook de doelman, mag de bal
met de arm of hand beroeren. Lichamelijk contact is strikt verboden. Een wedstrijd wordt betwist gedu-
rende vier periodes van 13 minuten.

Terrein:
een rechthoekig speelveld van 32 x 18 meter.
Het doel is 2,50 meter breed en 1 meter hoog.

Disciplines

minivoetbal

Aanbieders

1° Vlaamse Minivoetbalfederatie (Vlaamse federatie) www.vmf.be
Vlaamse Minivoetbalfederatie West-Vlaanderen www.vmfwestvlaanderen.freeservers.com
(Provinciale federatie)

2° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs www.kavvv.be
(Vlaamse federatie)

3° Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding www.kwb.be/falos
en Sport (Vlaamse federatie)

4° Minivoetbalbond Vlaanderen (Provinciale federatie) www.minivoetbal.be

5° Roeselaars Minivoetbal (Provinciale federatie) rmv.minivoetbal.be

6° West-Vlaamse Associatie Minivoetbal (Provinciale federatie) www.minivoetbal.be

7° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie) 

8° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

9° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

10° Psylos - Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de www.psylos.be
Geestelijke Gezondheidszorg (Vlaamse federatie)

Moderne vijfkamp
Combinatiesport

De moderne vijfkamp omvat vijf verschillende sporttakken: lopen, paardrijden, schermen, schieten en
zwemmen. De vijf onderdelen worden afgewerkt op één dag. Met elke prestatie kunnen punten worden ver-
diend.

- Het paardrijden bestaat uit een jumpingparcours over 15 hindernissen, waarvan één dubbele en één drie-
voudige sprong. De paarden worden toegewezen via loting.
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- Het (degen)schermen bestaat uit een competitie waarbij alle deelnemers tegen elkaar uitkomen.
- Het schieten gebeurt met een 4,5 mm luchtdrukpistool. De deelnemers krijgen 40 seconden om vanop 10

meter 20 schoten af te vuren op een doel met tien ringen.
- Het zwemmen bestaat uit het afleggen van 200 meter vrije slag.
- Het loopnummer is de afsluitende discipline. Het gaat om een 3 km lange cross waarbij de leider in de

rangschikking het eerst vertrekt. In verhouding tot de puntenachterstand in het klassement na vier proe-
ven, vertrekken de andere deelnemers later. Diegene die als eerste de eindstreep van het loopnummer be-
reikt, is meteen ook de eindwinnaar van de moderne vijfkamp.

Hoewel deze sporttak een olympische discipline is, is de eerder opgerichte Belgische federatie ingevolge
de geringe belangstelling ter ziele gegaan.

Disciplines

moderne vijfkamp

Aanbieders

geen

Motorbootracen
Motorsport

Het op een wateroppervlak (binnenwater of zee) met een (relatief) grote snelheid racen met een motorboot
of waterscooter die voorzien is van een krachtige motor. Het principe is om zo weinig mogelijk wrijving te
hebben met het water, maar tevens te vermijden dat de wind onder het raakvlak slaat waardoor de boot de
lucht ingaat.

Botengroep:
De catamaranboot (boot waarvan de romp bestaat uit twee drijvers waartussen een platvorm is uitgebouwd)
wordt ingedeeld volgens krachtbron en type.

Disciplines:
de disciplines zijn afhankelijk van de activiteit op binnenwater of op zee:
- op binnenwateren of inshore: met één bestuurder; F4, zijnde catamaran met standaardmotor tot 850 cc;

F3, zijnde catamaran met 850 cc racemotoren; F1, zijnde catamaran met racemotoren tot 2.000 cc.
- op zee of offshore: met vaarder en co-plioot; gaande van categorie 1, 2 en 3 volgens strenge en minder

strenge beperkingen inzake boot en motor, tot de volledige vrijheid.

Scootergroep:
Waterscooter wordt vaak verkeerdelijk ‘jetski’ genoemd naar de naam van een fabrikant. De vaarder ver-
plaatst zich over het water of voert figuren uit met een vaartuig dat op specifieke wijze wordt aangedreven.
Via een turbine zuigt de machine water op en spuit het er vervolgens weer uit. Het vaartuig heeft geen roer.
Het is de turbine die de scooter bestuurt, de uitlaat doet dienst als roer. Alleen bij het geven van gas is de
waterscooter bestuurbaar.

Soorten van scootertoestellen:
- de jetski: de vaarder verplaatst zich individueel en bestuurt het tuig rechtopstaand. De jetski is feitelijk niet

bestuurbaar bij een lage snelheid;
- waterscooter: de vaarder kan zowel traag als snel varen in een soort zodiac waarin een centrale console

is aangebracht. De bestuurder bevindt zich in zitpositie. In sommige uitvoeringen kan hij vergezeld wor-
den van één of twee medevaarders.
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Disciplines 

catamaranvaren jetski offshore
inshore motorbootracen waterscooteren

Aanbieders

1° Belgische Motorbootfederatie (Belgische federatie)

2° Belgian Jet Sport Boating Association (Belgische federatie) www.bjsba.be

Motorbootvaren
Motorsport

Het eerder toeristisch en recreatief varen met een motorboot op een wateroppervlak.

Disciplines

motorbootvaren
toervaren

Aanbieders

1° Royal Belgian Sailing Club (Belgische federatie) www.rbsc.be

2° Kon. Belgisch Yachtingverbond (Belgische federatie) www.sailing.be
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea www.vvw.be
(Vlaamse federatie)

3° Vlaamse Pleziervaartfederatie (Vlaamse federatie) www.vpf.be

Motorrijden
Motorsport

Het zich verplaatsen met een gemotoriseerde tweewieler.

Disciplines en/of vormen:
- cross: (ook regelmatigheid genoemd) om het eerst en volgens categorie gedurende een bepaalde tijd een

ruw en golvend parcours afleggen. Naast de verschillende cc-groepen, MX Inters en MX2, is er ook nog de
categorie zijspannen;

- enduro: om het eerst en volgens categorie een terreinrit, gedeeltelijk via de openbare weg (enduro) of vol-
ledig via onverharde wegen (RMT of veldregelmatigheid), afleggen. Enduro, waarbij het strand het hoofd-
deel van het parcours uitmaakt, is het meest bekend. Bij motorpech gedurende een enduro mag enkel de
piloot deze herstellen. Tijdens de wedstrijd zijn er tijd- en routecontroles;

- gymkhana: individuele wedstrijd met verschillende behendigheidsproeven op een kunstmatig aangelegd
parcours;

- motorbal: wedstrijd tussen twee ploegen motorrijders op een (voetbal)veld waarbij beoogd wordt om een
grote lederen bal in het doel te deponeren. Terreinwinst kan genomen worden door al rijdend de bal te
klemmen tussen voorwiel en voet/been;

- pocketbiking: (of minibiking) kleine uitvoering van een motor met lichte tweetaktmotor, zonder vering en
versnelling, die (in het commerciële circuit) uitkomt in een gesloten en bochtenrijk parcours in een kar-
tingcenter;
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- slalom: individuele behendigheidsproef op een hard terrein op een circuit gevormd door opeenvolgende
korte bochten;

- snelheid: (of baanwedstrijd) om het eerst en volgens categorie (18 klassen) met een productie- of stan-
daardmotor, met of zonder zijspan, een bepaalde afstand afleggen op een circuit. Bij Probike wordt niet
langer over een aantal ronden gestreden maar gedurende minimum 2 en maximum 8 uren;

- speedway: om het eerst een aantal ronden afleggen op een zand-, cement-, sintel- of ijspiste;
- supercross: indoormotorcross met indrukwekkend hoge heuvels;
- supermotard: een combinatie van snelheid en cross, waarbij met een speciaal aangepaste motor afwis-

selend gereden wordt op de baan en op onverharde grond;
- toerrijden: (of motortoerisme) het rijden, al of niet met zijspan, van een recreatieve en met pijlen aange-

duide omloop van 120 à 150 km waarbij de deelnemers vrij kunnen starten en onderweg een aantal con-
troleposten, waaronder onverwachte doortochtcontroles, ontmoeten;

- trackracing: vorm van speedway op een ovalen circuit op een weide;
- trial: individueel en in de kortst mogelijke tijd een met natuurlijke hindernissen afgelijnd parcours afleg-

gen zonder of zo weinig mogelijk een voet aan de grond te zetten. Deze technische fout wordt gesanctio-
neerd met strafpunten die de eindrangschikking mee bepalen. Behendigheid primeert hier op snelheid.

Disciplines 

gymkhana motortoerisme slalom
minibiking motortrial snelheidrijden
motorbal pocketbiking speedway
motorcross probike supercross
motorenduro quad supermotard
motorrijden RMT trackracing
motortoerrijden

Aanbieders

1° Kon. Belgische Motorrijdersbond (Belgische federatie) www.fmb-bmb.be
Vlaamse Motorrijdersbond van België (Vlaamse federatie) www.fmb-bmb.be
Belgische Motorrijdersbond Afdeling West-Vlaanderen 
(Provinciale federatie)

2° Belgian Motard (Belgische federatie)

3° Belgische Liefhebbers Motorrijdersbond (Belgische federatie) www.vlmcross.be
Vlaamse Liefhebbers Motorrijders (Vlaamse federatie) www.vlmcross.be

4° Vlaamse Motorfederatie (Vlaamse federatie) www.vmf-vzw.be
Toeristische Afdeling West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.tawvl.be

5° Federatie Motorcross (Vlaamse federatie)

6° Motorcrossliefhebbersbond (Vlaamse federatie) http.//mclb.be/nieuws.be

7° Vlaamse Motor Cross Federatie (Vlaamse federatie) www.vmcf.be

8° Jeugd-Motorcross-School (Vlaamse federatie) www.jms-belgie.be

9° Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding (Vlaamse federatie) www.vjmo.be

10° Federatie van Amateurmotorcrossbonden van Vlaanderen 
(Vlaamse federatie)
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Motorvliegen
Motorsport

Het (zich) gemotoriseerd voortbewegen in de lucht.

Er zijn verschillende vormen van hulpmiddel en in functie hiervan zijn ook de aerofederaties opgedeeld:
- microluchtvaart: zich in de lucht verplaatsen met behulp van licht gemotoriseerde tuigen.

Er zijn twee vormen: ULM of Ultra Light Motorised en DPM of Delta Plane Motorised.
* ULM: drie-assig vliegtoestel, voorzien van een tweetaktmotor, met een maximum gewicht van 390 kg,

waarbij piloot en passagier naast elkaar zitten. Door de drie assen kan de piloot gebruik maken van
richting-, hoogte- en rolroeren die de hellingsgraad tijdens het bochtenwerk bepalen;

* DPM: gemotoriseerde uitvoering van een deltavlieger. Piloot en passagier zitten achter elkaar.
- modelluchtvaart: met behulp van afstandsbediening een op schaal gemaakte vlieger driedimensionele

bewegingen laten uitvoeren in de lucht;
- paramotorvliegen: zich in de lucht verplaatsen met behulp van een tapijtvormige parachute (parapente)

en aangedreven door een kleine, op de rug gebonden motor met twee of vier rotors. De besturing gebeurt
door het aantrekken van de linker- of rechterstuurlijn of de beide samen;

- sportvliegen: zich in de lucht verplaatsen met behulp van een sportvliegtuig.

Disciplines 

DPM motorsportvliegen sportvliegen
microluchtvaart paramotorvliegen ULM 
modelluchtvaart

Aanbieders

1° Kon. Belgische Aëroclub (Belgische federatie) www.belgiumaeroclub.be

2° Belgian ULM Federation (Belgische federatie) www.fed-ulm.be

3° Belgische Federatie voor Luchtvaart (Belgische federatie) www.belgianaeroclub.be/liensN

4° Belgische Modelluchtvaartliga (Belgische federatie) www.belairmodels.be
Vereniging voor Modelluchtvaartsport (Vlaamse federatie) www.flytovml.com

5° Belgische Paramotor Federatie (Belgische federatie) www.fbpm-bpmf.be

6° Vlaamse Cluster van Luchtsporten (Vlaamse federatie) www.luchtsporten.be

7° Luchtkadetten van België (Belgische federatie) www.luchtcadetten.be

Oosterse krijgssporten
Vecht- en/of verdedigingssport

De Oosterse krijgssporten verklaren in hun taal voor een groot gedeelte de basis van de sporttak. Informa-
tief worden hierna de voornaamste woorden, termen of begrippen verklaard:
Bo: Japanse term voor “staf”;
Budo: discipline die streeft naar de spirituele ontwikkeling van de beoefenaar door gevechts -

training met of zonder wapen;
Ch’an: Chinese term voor “meditatie”;
Chi: Chinese term voor ”levensenergie”. Chi is materie, het basisbestanddeel van de hele

kosmos, inclusief de levenskracht die door het menselijk lichaam stroomt;
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-do: Japanse term voor “pad” of “weg”;
Dojo: Japanse term voor “plaats van de weg” en daarom een trainingslocatie voor vechtkun-

stenaars;
Go: Japanse term voor “hard” of “streng”;
Goju-ryû: moderne naam voor één van de twee hoofdstijlen van het Okinawa-karate;
Ju: Japanse term voor “zacht” of “buigzaam” en gebruikt wordt als voorvoegsel;
Jutsu (of jutsi zoals meestal in het Westen wordt gebruikt) is een Japans achtervoegsel. Jutsu

betekent: “kunst of vaardigheid”. Jutsu wordt in krijgstermen gebruikt als term voor
de klassieke wapensystemen.

-ka: Japans achtervoegsel dat “mensen die” of “zij die” betekent;
Kata: Japanse term voor “vorm”;
Katana: het traditionele lange zwaard van de Japanse krijgers;
Ki: Japanse term voor “energie”, “levenskracht” of “vitale essentie” (chi in het Chinees);
Ki-ai: Japanse term voor “geestenontmoeting”. Ki-ai is de kreet die vechtkunstenaars uit-

stoten op het moment dat ze een dodelijke slag toebrengen;
Ryû: Japanse term voor “school” of “traditie”;
Samoerai: krijgers uit het Japans feodale tijdperk, militaire vazallen van de daimios, feodaal krijgs-

heer of militair leider;
Seiho: traditionele Japanse geneeskunde, gebaseerd op de Chinese geneeskunde. Het omvat

acupressuur (massage op de acupunctuurpunten) en manuele therapie voor de botten.
Sensei: Japanse term voor “meester”;
Shaolin ch’üan-fa: Chinese term voor “Shaolin Tempel weg van de vuist” en staat voor de meest harde

vechtkunsten die zich ontwikkelden uit het Shaolintempelboksen;
Shiai: Japanse term voor “wedstrijd” of “tornooi”;
Shinai: trainingszwaard uit bamboe dat gebruikt wordt bij kendo;
Shinto: Japanse term voor “de weg van de goden” en is de Japanse inheemse godsdienst, ge-

baseerd op animisme en aanbidding van de voorouder;
Shogun: Japans militair gezaghebber en dictator;
Shorin-ryû: Japanse term voor “buigzame pijnboom school”, één van de twee hoofdstijlen van het

Okinawakarate;
Shotokan: vechtstijl van Shoto, schuilnaam van Funakoshi Gishin;
Wu-shu: Verzamelnaam voor verschillende Chinese “militaiere vechtkunsten”;
Yang: Chinese term voor ”licht” of “zonneschijn”;
Yin: Chinese term voor “schaduw”;
Zen: Japanse term voor mediatieve of Dhyana-school van het Boeddhisme. Zen legt de na-

druk op de ontwikkeling van de intuïtie.

De groep Oosterse krijgssporten is immens groot.
In deze “Atlas van de Sport” worden de voornaamste van deze Oosterse krijgssporten arbitrair opgenomen
als zelfstandige sporttak samen met de eventueel daarbij horende disciplines of scholen: aikido, budo, hap-
kido, iado, judo, ju-jutsu, karate, kempo, kendo, pencack-silat, taekwando en wushu.
Daarnaast zijn er nog verschillende krijgssporten die in België of Vlaanderen niet onder het beheer vallen
van een specifieke federatie. Informatief worden hierna enkele van deze minder bekende en/of beoefende
krijgssporten behandeld:

ESCRIMA
Filippijnse vechtkunst waarbij gebruik wordt gemaakt van stokken, zwaarden, dolken en lege-hand tech-
nieken.
Escrima is tevens gekend onder de namen: arnis de mano, pagkali-kali en kali.

GOJU-RYÛ
Goju-ryû, ontstaan in de stad Naha, is de moderne naam voor naha-te, één van de twee hoofdstijlen van
Okinawa-karate.
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JUKEN-JUTSU
Gewapende Japanse vechtsport.
Juken-jutsu betekent: de kunst van de bajonet.
Juken-jutsu ontwikkelde zich in het begin van de 20ste eeuw uit de speer- en stafkunsten, gebruikt voor het
gevecht met de bajonet.

KALARIPAYIT
Zuid-Indische krijgskunst.
Kalaripayit betekent: slagveldtraining.
Bij kalaripayit is het de bedoeling om vitale punten van de tegenstrever te treffen.

KOBUDO
Japanse gewapende krijgskunst. 
Er wordt bij kobudo gebruik gemaakt van allerlei werktuigen zoals de “verbonden dorsvlegel.”

KYU-DO
Japanse gewapende vechtsport.
Kyu-do betekent: de weg of het pad van de boogschutter.
Kyu-do is een verfijnde boogkunst waarbij het gevechtselement ondergeschikt is aan de concentratie die
nodig is voor het opspannen van de boog, het richten en het afschieten van de pijl. Het is de bedoeling dat
de schutter een geestelijk contact tot stand brengt met zijn doelwit.

NAGINATA-DO
Japanse gewapende vechtsport
Naginata-do betekent: weg van de hellebaard.
Naginata-do is een martiale traditie van de samoeraivrouwen die in het huidige Japan vooral door vrouwen
wordt beoefend.

NIN JUTSU
Japanse gewapande vechtkunst. 
Nin jutsu is een vechtkunst voor de elite waarbij de “ninja” gebruik maakt van messen, speren, zwaarden
en “shuriken” of draaisterren.

PA-KUA
Chinese vechtkunst.
Pa-kua betekent: acht diagrammen.
Pa-kua is een zachte vechtkunst, ontstaan in de 18de eeuw, gebaseerd op de acht trigrammen van de oude
Confuaciaanse tekst de “I Ching” of het “Boek der Veranderingen”. Het wordt gekenmerkt door cirkelvor-
mige bewegingen.

SHITO-RYÛ
Japanse vechtsport.
Shito-ryû is een karatestijl die gebaseerd is op zowel shorin-ryû als op goju-ryû, de twee hoofdstijlen van
het Okinawakarate en ontworpen door Mabuni.

SHORINJI KEMPO
Japanse term voor de Chinese term Shaolin ch’üan-fa of Shaolin Tempel weg van de vuist.

SILAMBAM
Zuid-Indische vechtkunst.
Silambam is een vechtkunst met een stok.

SO-JUTSU
Japanse vechtkunst.
So-jutsu betekent: de kunst van de speer.
So-jutsu is de traditionele oorlogstechniek met de “yari” of speer.
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SUMO
Japanse worstelstijl.
Sumo is een traditionele Japanse worstelstijl met ingewikkelde rituelen. Het uiteindelijk doel bij het sumo
is het buiten de ring gooien van de tegenstrever.

TAMBO
Japanse vechttechniek.
Bij tambo wordt gebruik gemaakt van de “tambo” of eiken matrak.

TANTO
Japanse vechttechniek zoals het zwaardvechten doch op een kortere afstand van de tegenstrever omdat
gebruik wordt gemaakt van de “tano” of mes.

Oriëntatielopen
Natuursport

Het zo vlug mogelijk afleggen van een bepaald parcours in een natuuromgeving met behulp van kaart en
kompas.

Disciplines 

oriëntatielopen

Aanbieders

1° Belgische Vereniging voor Oriëntatiesporten (Belgische federatie) www.orienteering.be
Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten (Vlaamse federatie) www.orientatie.org

2° Natuurvrienden Sportfederatie (Vlaamse federatie) www.natuurvrienden.be

3° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

4° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Paardrijden
Sport met dieren

Het rijden en/of omgaan met een paard.

Disciplines:
- draf: het afleggen van een parcours waarbij de ruiter zijn paard dirigeert vanuit de sulky (renwagentje) en

doet lopen volgens een voorgeschreven techniek (de poten gekruist links voor / rechts achter). Volgens de
af te leggen afstand zijn er drie soorten wedstrijden: sprint, mijl en stayer;

- dressuur: gezeten op het paard voert de ruiter bepaalde voorgeschreven en opeenvolgende bewegingen
met het paard uit. De uit te voeren oefeningen zijn uitsluitend gericht op de gekunstelde bewegingen en
sprongen van het paard. De disciplines zijn ofwel individueel of als “afdeling”, zijnde simultaan in een
groep van acht ruiters. Volgens de moeilijkheidsgraad zijn er twee scholen: campagneschool (met vier ni-
veaus) en hogeschool (vanaf St-George-proef);

- endurance: het te paard afleggen van een uithoudingsproef;
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- galop of vlucht: gezeten op een gezadeld paard legt de jockey een bepaalde afstand af, meestal op een
graspiste, in één bepaalde gang: galop. Volgens de af te leggen afstand zijn er drie soorten wedstrijden:
sprint, middenafstand en stayeren;

- horseball: wedstrijd tussen twee ploegen waarbij de ruiters pogen een met twee ronde buizen omringde
bal te werpen in een verticaal aan een paal bevestigde ring met vangnet;

- jumping (of hindernisspringen): paard en ruiter overschrijden jumpend (springend) een aantal kunstma-
tig aangelegde hindernissen, verspreid over een af te leggen parcours. Volgens het aantal obstakels en de
moeilijkheidsgraad zijn er verschillende soorten wedstrijden: springproeven, krachtproeven of puissance
en jachtparcours;

- mennen: het rijden met en het sturen van een voertuig (koets), getrokken door één of meerdere spannen
(één, twee, vier paarden en tandem);

- military (of veelzijdigheid, of eventing): het met een paard afleggen van verschillende opeenvolgende proe-
ven: dressuur, jumping en terreinrijden (bestaande uit twee maal een wegparcours, steepleparcours en
crosscountry);

- polo: kampwedstrijd tussen twee ploegen van elk vier ruiters. Op een veld van 275 x 182 meter wordt een
wortelhouten bal van op het paard met een 1,3 meter lange houten hamer (gewicht: 436 gram) geslagen
naar een doel van minimum 3 meter hoog en 7,30 meter breed. De wedstrijd bestaat uit zeven kampen van
elk 8 minuten met telkens 2 minuten rusttijd;

- ponyspelen: estafettespelen met een pony (schofthoogte tot maximum 1,48 meter);
- recreatief paardrijden: de ruiter rijdt, individueel of in groep, op een recreatieve wijze te paard;
- steeple-chase: het om het eerst in galop afleggen van een parcours met verschillende natuurlijke hin-

dernissen (zoals beek, haag, …);
- stijlrijden: vorm van jumping voor jonge ruiters waarbij, zonder de druk van de chrono, de soepelheid en

de juiste techniek van de ruiter primeren op de kracht;
- voltige: het uitvoeren van acrobatische en behendigheidsproeven (turnoefeningen) op een galopperend

paard;
- western-riding: het berijden van een paard in westernstijl (met ondermeer een groter zadel) of het pre-

senteren in verschillende proeven, met ondermeer:
* barrelrace of snelheid;
* cutting of het isoleren van een kalf uit de kudde waarbij het paard moet instaan voor een blijvende iso-

latie;
* pleasure of het showen in verschillende gangen;
* reining of dressuur;
* trial of behendigheid; …

Disciplines 

barrelrace mennen ruitersport
cross-country military stayeren
cutting paardrijden steeple
draf pleasure stijlrijden
dressuurrijden polo trial
endurance ponyspelen veelzijdigheid
eventing puissance voltige
galop recreatief paardrijden wedrennen
horseball reining western-riding
jumping

Aanbieders

1° Kon. Belgische Ruitersportfederatie (Belgische federatie) www.equibel.be
Vlaamse Liga Paardensport (Vlaamse federatie) www.vlp.be
West-Vlaamse Unie voor Ruitersport (Provinciale federatie) www.wvur.be

2° Nationale Vereniging voor Ruitertoerisme (Belgische federatie)
Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme (Vlaamse federatie) www.ruitertoerisme.org
VVR - Regionale Groepering West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

3° Landelijke Rijverenigingen (Vlaamse federatie) www.lrv.be
West-Vlaamse Rijverenigingen (Provinciale federatie)
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4° Vlaamse Hippische Sportbond (Vlaamse federatie) www.paardensport-

5° Belgische Confederatie van het Paard (Belgische federatie)
Vlaamse Confederatie van het Paard (Vlaamse federatie) www.vlacopaard.be

6° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

7° Belgische Vereniging van Studentenruiters (Belgische federatie) www.studentriders.be

8° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

9° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be

Paddle
Slagsport

Paddle is een combinatie van tennis, squash en tafeltennis, en wordt gespeeld met twee tegen twee.

De paddlebal, gelijkaardig aan een tennisbal, wordt gekaatst met een paddle (pallet of racket) met een
lengte van maximum 45,50 cm en 24 cm breed. De bal wordt onderhands en gekruist opgeslagen en moet
de grond één keer raken in de voorziene opslagruimte vooraleer hij mag teruggeslagen worden. Daarna
mag er direct teruggeslagen worden.
Er wordt gescoord wanneer de bal meer dan één keer botst in het veld van de tegenpartij of als de bal di-
rect teruggeslagen wordt tegen muur of omheining. De puntentelling gebeurt zoals bij tennis.

Terrein:
een (kunst)grasterrein van 20 x 10 meter, omringd door muren of glas aan de achterwanden (en 3 meter
lange zijwanden) en omheiningsdraad aan beide laterale zijden. In het midden hangt een tennisnet en (zoals
bij het tennis) aan beiden zijden zijn 2 opslagvakken.

Disciplines 

paddle

Aanbieders

1° Paddle Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.paddle-vlaanderen.be

Parachutisme
Luchtsport

Het in het luchtruim springen van op een bepaalde minimale hoogte om, na een beperkt afgelegde vrije val
(waarbij eventueel stijlbewegingen worden uitgevoerd), de parachute of valscherm tijdig te openen en met be-
hulp van bepaalde besturingshandelingen precies in, of zo dicht mogelijk bij het vooropgezette doel te landen.

Disciplines

- basejumping (BASE: building, antenna, span en earthobject): het avontuurlijk springen vanop beperkte
hoogte vanaf een vast object en met slechts één parachute;

- canopy formation skydiving (koepelvliegen): na het verlaten van het vliegtuig openen de springers meteen
de valscherm waarna ze met deze parachute tegen het lichaam van de andere springer vliegen. Elke
springer neemt de valscherm vast en samen vormen ze figuren;
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- canopy piloting: het net boven de grond afleggen van een zo groot mogelijke afstand door voor de landing
op het gepaste ogenblik en op de juiste hoogte een progressieve bocht te maken zodat de valscherm steeds
meer aan snelheid wint en waardoor, mits de beide stuurlijnen in te trekken, de springer rakelings over
de grond scheert. Om veiligheidsredenen wordt dit meestal uitgevoerd boven water;

- formatiespringen (formation skydiving): tijdens de vrije val “vliegen” de springers naar elkaar toe en vor-
men formaties of figuren;

- freefly: tijdens de vrije val pogen twee springers naar elkaar toe te vliegen nadat ze eerst in zithouding en
nadien met het hoofd naar beneden komen;

- freestyle: het uitvoeren van gymnastische oefeningen tijdens de vrije val;
- precisielanden: zo dicht mogelijk landen bij een vooraf aangeduid punt;
- skysurfing: het uitvoeren van gymnastische oefeningen tijdens de vrije val (zie freestyle), evenwel met een

board van ongeveer anderhalve meter aan de voeten;
- speed skydiving: om het snelst vallen, met het hoofd naar beneden en de armen zo strak mogelijk naast

het lichaam;
- stijlspringen: het individueel en zo snel mogelijk tijdens de vrije val uitvoeren van 6 figuren;
- wingsuit: bij het springen wordt gebruik gemaakt van een wingsuit waardoor de springer eigenlijk vliegt.

Disciplines 

basejumping koepelvliegen skysurfing
canopy formation skydiving parachutespringen speed skydiving
canopy piloting parachutisme stijlspringen
formatiespringen precisielanden valschermspringen
formation skydiving skydiving wingsuit
freeflyen

Aanbieders

1° Kon. Belgische Aëroclub (Belgische federatie) www.belgiumaeroclub.be

2° Belgische Federatie van Parachutisme (Belgische federatie)
Vlaams Verbond van Paraclubs (Vlaamse federatie) www.valschermsport.be

3° Belgian Paralympic Comittee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

Pencak silat
Vecht- en/of verdedigingssport

Indonesische (Sumatra) vechtsport als systeem van zelfverdediging waarbij de techniek beheerst wordt
door gereguleerde vaardige bewegingen in bepaalde variaties en combinaties, al of niet gewapend.
Pencak silat wordt individueel en op zichzelf beoefend als een zorgvuldig gecontroleerde oefening.

Pencak silat verzamelt zowat 150 stijlen of aliran’s en telt duizenden scholen. De voornaamste zijn: Bong-
kot, Lincah, Panca Indra Suci en Setia Hati. De alinran’s zijn vaak ontstaan door het observeren van wilde
dieren in gevecht met hun vijanden. Harimau (tijger) en manyet (aap) zijn namen van stijlen die dit nu nog
illustreren.

Disciplines 

bongkot panca indra suci setia hati
lincah pencak silat

Aanbieders

1° Bond Pencak Silat België (Belgische federatie) www.pencaksilatbelgium.com
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Petanque
Bolsport

Van Zuid-Franse origine, meer in het bijzonder de Provence. Vandaar de gemeenzame algemene benaming:
jeu provençal. Het principe van het spel is om bij het beëindigen van de partij zijn eigen speelbal of een
speelbal van een ploegmaat zo dicht mogelijk bij de cochonet of mikbal te hebben.

Volgens de streek zijn er verschillende varianten met eigen spelregels. De meest bekende zijn boule Lyo-
naise en pétanque.

BOULE LYONAISE:
het jeu de boulespel waarbij de speler een aantal ballen van 10,2 cm diameter en met een minimum gewicht
van 950 gram onderhands gooit of met kracht “schiet” naar de cochonet of het mikballetje.

Boule Lyonaise, in Frankrijk veelal la longue genoemd, onderscheidt zich van pétanque door de striktere re-
glementering van het spel (bij elke gooi moet de speler het doel aankondigen en de bal moet vervolgens op
maximum 50 cm van het doel de grond raken) en van de afmetingen van het terrein (speelvak van minimum
12,50 meter, zijnde de afstand tot de mikbal, en de ballen moeten binnen de twee speelvakken van elk 5
meter langs de beide zijden van de cochonet blijven).
Het spel wordt zowel individueel als in ploeg gespeeld. Bij een individuele wedstrijd beschikt een speler
over 4 ballen. Bij kampen in ploegverband wordt ofwel doublette gespeeld, waarbij de twee spelers van een
ploeg elk beschikken over 3 ballen, ofwel quadrette, waarbij de vier spelers van een ploeg elk beschikken
over 2 ballen.
Naast de normale kampwedstrijden zijn er nog twee specifieke disciplines:
- tir rapide: de speler moet gedurende 5 minuten pogen zoveel mogelijk ballen correct te trekken of te

schieten, waarbij hij na elke poging het spel herneemt van de andere zijde van het terrein;
- tir de précision: de speler moet zo precies mogelijk gooien naar de cochonet.

PETANQUE:
twee individuen of twee ploegen van elk drie (triplette) of twee (doublette) spelers pogen hun verchroomde
metalen ballen met een diameter van 7 à 8 centimeter en een gewicht van 650 à 800 gram zo dicht moge-
lijk bij de cochonet (klein houten balletje als mikpunt) onderhands te rollen of bovenhands te gooien. Bij of-
ficiële internationale of nationale wedstrijden meet de piste of speelruimte, meestal een zacht en stoffig
terrein, 15 x 4 meter. Bij andere wedstrijden 12 x 3 meter. De pointeur poogt de speelbal zo precies moge-
lijk te plaatsen in de nabijheid van de mikbal. De tirreur zal als verdediging één van de ballen van de te-
genstrever pogen te verplaatsen door erop te “schieten”.

Disciplines 

boule Lyonaise la longue tir de précision
doublette petanque tir rapide
jeu de boules quadrette triplette
jeu provençale

Aanbieders

1° Belgische Petanquefederatie (Belgische federatie)
Petanque Federatie Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.pfv.be
Petanque Federatie Vlaanderen - Provincie West-Vlaanderen www.pfv-westvlaanderen.be
(Provinciale federatie)

2° Federatie Belgische Boulisten (Belgische federatie)

3° Vlaamse Organisatie van Internationale Volkssporten www.viv-cluster.be
(Vlaamse federatie)
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4° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

5° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

6° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

7° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

8° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

9° Sportievak (Vlaamse federatie) www.sportievak.be

10° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

11° Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden www.asbtd.be
(Belgische federatie)

12° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

13° Psylos
Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke www.psylos.be
Gezondheidszorg (Vlaamse federatie)

Racketlon
Slagsport

Racketlon is een vrij recente sporttak (1980) en is een combinatie van 4 verschillende slagsporten: bad-
minton, squash, tafeltennis en tennis.

De competitie is een meerkamp van de 4 sporten tussen 2 spelers, bestaande uit één set in alle sporten. De
speler die cumulatief de meeste punten scoort, is de winnaar.

Disciplines 

racketlon

Aanbieders

1° Landelijke Racketlon Federatie (Vlaamse federatie) www.racketlon.be

Rafting
Watersport

Een ploeg vaarders legt met hun raft (vlot) een hindernissenparcours in wildwater af.

Een raft bestaat uit twee opgeblazen cilindervormige luchtkussens die met elkaar verbonden zijn door een
opblaasbare bodem. Het welslagen van de proef is sterk afhankelijk van de inzet van de stuurman die in-
staat voor de technische begeleiding, de veiligheid, de motivatie en instructie van de bemanning. Deze as-
pecten komen allen aan bod in de briefing vooraf.
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Disciplines, afhankelijk van de plaats van het gebeuren:
- rafting: het afvaren van een rivier met een zeker verval;
- coast rafting: het afleggen van een traject op zee (zeerafting).

Disciplines 

coast rafting wildwatervaren
rafting zeerafting

Aanbieders

1° Belgian Rafting Federation (Belgische federatie) www.rafting.be
Belgian Rafting Federation Nederlandstalige Vleugel www.rafting.be
(Vlaamse federatie)

Recreatieve spelen
Onder de noemer “recreatieve spelen” worden de sporten begrepen die hoofdzakelijk op recreatieve wijze
zonder competitieve inslag beoefend worden en waarvoor geen gestructureerde federaties bestaan.

AIRTRACK
een 15 meter lange en 3 meter brede opblaasbare tumblingbaan voor spring- en turnoefeningen, tevens ge-
schikt als landingsbaan.

BOSSABALL
bundeling van dans (capoeira), turnen (flik flak), voetbal en (beach)volleybal.
Bossaball wordt gespeeld door 2 ploegen, elk samengesteld uit 3, 4 of 5 spelers (plus wisselspelers), die de
bal na maximaal acht passeerbewegingen poberen te smashen in het kamp van de tegenstrever. Wanneer
de bal binnen het rode speelveld komt worden 3 punten toegekend, binnen het blauwe speelveld 1 punt. De
bal mag met alle lichaamsdelen gespeeld worden.
De wedstrijd wordt geanimeerd door Zuid-Amerikaanse muziek (samba, bossa nova) waarbij ingespeeld
wordt op de bewegingen van de spelers. Het summum is een balcombinatie waarbij de passeerbeweging
precies kan afgestemd worden op een luchtsprong van een medespeler die maximaal kan smashen.
Terrein:
het terrein, 13,45 m x 17,90 m, is samengesteld uit tweemaal twee speelvelden, een kleinere rode trampo-
line, met 3,45 m diameter en een groter blauw luchtkussen (15,50 x 11,05 m). De speelvelden zijn van el-
kaar gescheiden door een volleybalnet. De hoogte van het net is in functie van het niveau van de spelers.
Inlichtingen: www.bossaball.com

BOUNCEBALL
het met een PVC-staaf met een dikke moussen uiteinde over de grond wegslaan van een kleine bal (spel-
vorm van hockey) of een grotere, lichte bal in de lucht houden (spelvorm van badminton).

BOUNCING
ronde trampoline (0,5 tot 1,5 meter diameter) waarop kan gesprongen worden of fitnessbewegingen kun-
nen worden uitgevoerd.

BUMBALL
balspel dat zowel binnen als buiten gespeeld wordt tussen 2 ploegen, variërend tussen 3 en 6 spelers, uit-
gerust met een velcro harnas. Het doel van het spel is de bal te raken met minstens één lichaamsdeel of
op te vangen met de in velcro aangeklede borst of billen wanneer men in de doelzone is. Het aantal doel-
zones wordt bepaald door het aantal spelers: 6 zones voor plegen van 5 spelers, 5 zones voor plegen van 4
spelers, ... Een partij bestaat uit 3 sets van 11 punten.
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BUNGEE-RUN
opblaasbare constructie waarbij twee spelers naast elkaar aan hun middel met een elastiek worden vast-
gebonden en pogen zo ver mogelijk vooruit te lopen.

CHINEES VOETBAL of takraw
combinatie van verschillende sporttakken: tennis, voetbal en volleybal. Het spel bestaat erin de bal enkel
met het hoofd of een voet over een over de grond gespannen net te spelen.
Terrein:
volleybalveld waarbij het net, zoals bij het tennis, rakelings over de grond gespannen is.

CIRCUSTECHNIEKEN
het geheel van motorische vaardigheiden, bestaande uit drie hoofddelen: jongleren, balanceren en acroba-
tie.

COLLBALL
spelvorm waarbij twee ploegen pogen een velcrobal tegen een boogvormig velcrodoel (0,7 op 1,1 meter) te
gooien. Elke speler vangt de bal op met een velcrohandschoen.

CROQUET
op een grasterrein wordt gepoogd om met een houten hamer met lange steel een houten of hard plastie-
ken bal vanaf de startplaats doorheen 10 gevarieerd opgesteld staande ‘poortjes’ naar het eindpaaltje te
kloppen. Deze Britse sportvorm wordt gespeeld tussen twee individuen of twee ploegen van twee spelers
met 4 gekleurde ballen.

FITBAL
het zich in evenwicht houden op een grote opgeblazen plastieken bal.

GEZELSCHAPSSPELEN
gamma van spelen waarbij een gezelschap individuelen, al of niet in team, het op een recreatieve wijze
tegen elkaar opnemen in spelen zoals domino, ganzenspel, halma, mikado, monopoly, ...

INDIACA
spelvorm waarbij twee ploegen een pluimbal (onderaan een mousen halve bol met daarop een pluim) met
de hand omhoog slaan en pogen over het net in het kamp van de tegenstrever op de grond te krijgen.

JOJO
het door een hand en armbeweging herhalend omhoog en omlaag brengen van een dubbele schijf, in het
midden met elkaar verbonden door een spil waarrond een touw is gewonden.

JOKARI
het met een houten pallet wegslaan van een rubberen balletje dat via een elastiek verbonden is met een blok.
Bij het terugkeren van het balletje moet de speler gepast reageren voor een opnieuw wegkaatsen van het
balletje.

KAARTEN: diverse vormen van spelen met kaarten.

KANGOEROEBAL
springbal met handvaten waarop al wippend een traject wordt afgelegd of oefeningen uitgevoerd.

KIN-BALL
in Québec in 1986 ontstaan balspel dat gespeeld wordt in een binnenruimte van max. 21,4 op 21,4 meter,
met drie ploegen (grijze, rose en zwarte ploeg), elk bestaande uit vier spelers. Een ploeg mag gemengd
zijn. De reuzegrote maar uiterst lichte bal (max. 1 kg), met een diameter van 1,22 m, wordt door één van de
drie ploegen opgeslagen naar een vooraf aangekondigde ploeg die de bal moet pogen op te vangen vooraleer
deze de grond raakt. In het tegenstelde geval bekomen de twee andere ploeg een punt. De ploeg die de bal
opvangt moet deze onmiddellijk nadien doorslaan. Bij het opslaan “knielen” drie spelers onder de bal,

102 ATLAS VAN DE SPORT

RECREATIEVE SPELEN

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 102



 ondersteunen deze met de hand, terwijl de vierde speler de bal serveert in de richting van een andere ploeg
die moet worden aangekondigd. De tegenpartij stelt zich op in een vierkant en beschermt zijn kwartdeel van
het terrein.

KLEEFWAND
opblaasbare constructie waarbij gepoogd wordt om, gekleed in een velcropak, na een aanloop zo hoog mo-
gelijk te blijven kleven aan een velcromuur.

KOOIVOETBAL
voetbal in een kooi op een klein rond veld, rondom afgeboord met geluiddempende stootkussens en waar
de spelers (man tegen man of duo tegen duo) de bal gedurende 3 minuten pogen te passeren. Het doel is
net boven de grond ingewerkt in de afrastering.
Bij een gelukte panna, of het spelen van de bal tussen de benen van de tegenstrever, is de wedstrijd afge-
lopen.
Kooivoetbal is in Nederland bekend onder de naam “panna”.

NEW-GAMES
verzamelterm van coöperatieve spelen waarbij teamwork en fair-play belangrijker zijn dan het wedstrijdre-
glement. De bekendste vormen zijn wereldbol (gezamenlijk een grote bal van 0,75 à 2 meter in de lucht hou-
den) en parachutespelen (gezamenlijk op en neer gaande bewegingen maken met een groot stuk textiel en
daarbij een bal omhoog katapulteren, terug op te vangen en vervolgens opnieuw omhoog katapulteren).

REUZENKICKER
groot-motorische versie van tafelvoetbal: een opblaasbare, rechthoekige constructie met twee doelen, waar-
bij de aan dwarse balken vastgebonden spelers pogen al voetballend te scoren vanuit hun staande positie.

SCATCH
ploegspel waarbij een velcrobal naar elkaar gegooid wordt en opgevangen met een ronde velcroschijf.

TAKRAW (zie Chinees voetbal)

TAMBURELLO
van origine Italiaans balspel waarbij de naam afkomstig is van het soort instrument waarmee de bal ge-
speeld wordt: een soort tamboerijn met een handvat. De twee ploegen van elk vijf personen spelen op een
veld van 80 x 20 meter.

TCHOUKBAL
combinatie van krachtbal en pelota.
De spelers van twee ploegen pogen gedurende 3 x 15 minuten de lederen bal (nr 3) naar elkaar met de hand,
het hoofd, de vuist of de romp (geen been of voet) door te spelen, zowel staand, knielend of liggend. Een spe-
ler mag de bal van hand wisselen, drie bodemcontacten zetten, maar niet meer dan drie seconden vasthou-
den. Dribbelen of de bal vasthouden is niet toegestaan, evenals het opzettelijk werpen van de bal tegen een
tegenspeler. Lichamelijk contact is uit den boze. Een ploeg scoort wanneer een speler in balbezit de bal tegen
het met een geweven net omspannen frame kan werpen zonder dat de tegenpartij de rebound kan opvangen.
Aantal spelers:
12 bij gebruik van een handbalveld en 6 bij gebruik van een basketbalveld.
Terrein:
rechthoekig veld van 30 à 40 meter lang en 15 à 20 meter breed. Aan de beide korte zijden staat als doel een
1 x 1 meter schuin opgestelde trampoline. De werpcirkel rond het doel heeft een straal van 3 meter.

TREFBAL
balspel, ook “tussen twee vuren” genoemd, van twee ploegen van zes tot tien spelers die elk in een vak
staan en met de bal pogen een speler van de tegenpartij te “treffen”.
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Disciplines

airtrack gezelschapspelen kooivoetbal
bossaball indiaca new games
bounceball jojo panna
bouncing jokari recreatieve spelen
bumball kaarten reuzenkicker
bungee-run kaartspelen scatch
Chinees voetbal kangoeroebal takraw
circustechnieken kin-ball tamburello
collball kleefmuur tchoukbal
croquet kleefwand trefbal

Aanbieders

1° Association Belge de Discgolf (Belgische federatie) www.bwbda.com

2° Belgische Federatie Kin-Ball (Belgische federatie) www.kin-ball.be

3° Sportark (Vlaamse federatie) www.sportark.be

4° Tchoukball - Belgium (Belgische federatie) www.tchoukball-belgium.be

Reddend zwemmen
Watersport

Sportieve wedijver bij zwembadproeven waarbij het redden van een leven in diverse vormen gesimuleerd
wordt.

Bij het overlevingszwemmen (survival swimming) bestaat de techniek erin om zich met behulp van de kle-
dij drijvend te houden en zo te overleven.

Disciplines 

hindernisredden reddend zwemmen
overlevingszwemmen survival swimming

Aanbieders

1° Belgische Reddingsfederatie (Belgische federatie)
Vlaamse Reddingscentrale (Vlaamse federatie) www.vrc.nu
Vlaamse Reddingscentrale Afdeling West-Vlaanderen 
(Provinciale federatie)
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Roeien
Watersport

Eén of meer roeiers bewegen zich in een lichte boot voort met behulp van een riem of roeispaan.

Regatta is de algemene benaming voor de verschillende soorten roeiwedstrijden.
Bumping is de wedstrijdvorm waarbij de boten omwille van onvoldoende vaarbreedte met een vaste tus-
sentijd na elkaar starten.

Er zijn twee groepen met elk een onderverdeling volgens het aantal roeiers, met of zonder stuurman:
- koppelroeien (boottype koppelboot) met:

* skiff: één roeier met twee riemen;
* dubbel twee: twee roeiers met elk twee riemen;
* dubbel vier: vier roeiers met elk twee riemen;

- boordroeien (boottype puntboot) met:
* twee zonder stuurman: twee roeiers met elk één riem;
* twee met stuurman: twee roeiers met elk één riem;
* vier zonder stuurman: vier roeiers met elk één riem;
* vier met stuurman: vier roeiers met elk één riem;
* acht met stuurman: acht roeiers met elk één riem.

Disciplines 

boordroeien koppelroeien roeien
bumping regatta skiff

Aanbieders

1° Kon. Belgische Roeibond (Belgische federatie)
Vlaamse Roeiliga (Vlaamse federatie) www.vlaamse-roeiliga.be
West-Vlaamse Roeiliga (Provinciale federatie)

Rolschaatsen & skating
Wielsport

Het zich staand op wieltjes voortbewegen of afwerken van voorgeschreven figuren.

Door een mentaliteitsverandering en als modeverschijnsel is het rolschaatsen naar de kroon gestoken door
het skeeleren en in-line skating.
De klassieke rolschaats heeft 4 wieltjes als basis, twee aan twee, en wordt gebruikt bij het kunstschaatsen
en rinkhockey.
Bij de in-line skate zijn 4 wieltjes op één rij onder de schoen gemonteerd.
Bij de skeeler worden 5 wieltjes op één rij onder de schoen gemonteerd. Het skeeleren is afkomstig uit Fries-
land als voorbereiding tijdens de zomer op het ijsschaatsen, meer in het bijzonder de lange afstand. Gezien
de grotere afstootmogelijkheden is het skeeleren uiterst geschikt voor het ontwikkelen van snelheid.

ROLSCHAATSEN omvat verschillende disciplines:
- in-line hockey: oorspronkelijk tijdens de zomermaanden gespeeld als alternatief voor ijshockey, is deze

discipline een eigen leven gaan leiden. De schaatsen zijn vervangen door in-line-skates, de puck door een
balletje;
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- kunstrolschaatsen: op rolschaatsen en op de maat van begeleidende muziek bepaalde opgelegde of vrije
bewegingen (figuren) uitvoeren;

- rink- of rollerhockey: van het ijshockey gekopieerd balspel waarbij een ploeg van 4 veldspelers en een doel-
man zich verplaatsend op rolschaatsen gedurende twee maal 20 minuten pogen een massieve bal met be-
hulp van een stick in het doel van de tegenstrever te plaatsen. Rollerhockey wordt ook rinkhockey genoemd.
Terrein:
speelveld (rink) met een lengte die varieert van 30 à 40 meter en een breedte van 15 à 20 meter, rondom
omgeven door een 20 cm hoge houten wand. Het doel is 1,25 meter breed en 0,92 meter hoog. De bal
heeft een omtrek van 23 cm en weegt 155 gram. De speelduur is 2 maal 20 minuten.

- snelschaatsen: het op skeelers om het eerst afleggen van een parcours, zowel individueel (tijdrijden) als
met gezamenlijk vertrek. Er kan ook nog gereden worden in ploeg (aflossing);

- streethockey: alternatief voor ijshockey en gespeeld op een harde ondergrond;
- toerrijden: het zich in groep al skatend of skeelerend verplaatsen op een vooraf uitgestippeld parcours als

gezonde ontspanning (fitness-skating)

SKATEBOARDEN
in tegenstelling tot het rolschaatsen, waarbij de schaats één geheel vormt met de schoen, is bij het skate-
boarden het onderstel los van de voet. De skater staat op een houten plank van meerdere lagen hout en met
een breedte van 17,50 tot 25,50 cm. De lengte is afhankelijk van de discipline en is ongeveer 76 cm. Aan de
onderzijde van de plank is het besturingsmechanisme dat bestaat uit vier wieltjes die in diameter kunnen
variëren van 39 tot 70 mm.

De verschillende acrobatische disciplines zijn: freestyle, halfpipe en streetkaten.
- freestyle: het vrij uitvoeren van diverse bewegingen;
- halfpipe: het uitvoeren van skateboarding op een ramp waarbij figuren beurtelings gemaakt worden van

de ene zijde van de ramp naar de andere;
- streetskate: het zich in een straat voortbewegen op een skateboard, waarbij alle mogelijke hindernissen

vrij worden opgezocht en genomen.

Varianten

Een nieuwe van skaten afgeleide stijlvorm is KICKBOARDEN of STEPRIJDEN.
Een kickboard of step is een combinatie van een skateboard met slechts drie wieltjes en aangevuld met een
stuurknuppel. Hierdoor wordt feitelijk de alternatieve uitvoering van de vroegere klassieke autoped beko-
men. De voorwaartse beweging wordt bekomen door het afstoten met een voet.
Er zijn twee soorten steps, aangewezen volgens de specifieke ondergrond: de recreatiestep en de citystep.
De kickbike is de step met twee wieltjes vooraan en zwenkt door de verplaatsing van het lichaam.

Een SIDEWALKER is gegroeid uit de stepfiets of autoped. Twee wieltjes met daartussen een lange plank
waarop één voet wordt geplaatst terwijl met de andere voet wordt afgeduwd om snelheid te behalen.

Disciplines 

acrobaticskating rink hockey skeeleren
freestyle skating rollerhockey snelschaatsen
halfpipe-skating rollerskating steprijden
in-line hockey rolschaatsen streethockey
in-line skating schaatsen streetracing
kickboard sidewalking streetskating
kunstrolschaatsen skateboarden toerrijden
rinkhockey skaten

Aanbieders

1° Belgische Federatie van Roller Sporten (Belgische federatie)
Vlaamse Rollerbond (Vlaamse federatie) www.rollerbond.be

2° Belgian In-line Hockey League (Belgische federatie) www.inlinehockey.be
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3° Flemish Boarding Association (Vlaamse federatie) www.fedes.be

4° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

5° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

Rope-skipping
Expressiesport

Rope-skipping (of in het Nederlands koorddansen) is een spectaculaire vorm van “touwtje springen”, uit-
gevoerd door één of meerdere skippers (springers) met één, twee of meerdere touwen in verschillende
combinaties en variaties.

Er zijn vier wezenlijke onderdelen:
- single rope: de skipper voert tricks (figuren) uit in en met zijn eigen touw;
- Chinese wheel: twee skippers springen naast elkaar en houden elk met de rechterhand de handvaten van

een touw vast en met de linkerhand deze van het andere touw. Dit kan ook uitgevoerd worden door drie
skippers met drie touwen of door vier skippers met twee of vier touwen;

- long ropes: een onbeperkt aantal skippers brengt spectaculaire oefeningen met één of meerdere 10,74
meter lange touw(en);

- double Dutch: minstens drie personen, waarvan twee “draaiers”, brengen oefeningen tussen twee draai-
ende 4,55 meter lange touwen. De draaiers kunnen zelf ook mee springen. In dat geval wordt gesproken 
van turner involvement.

Disciplines 

Chinese wheel long ropes single rope
double Dutch rope skipping touwtjespringen
koorddansen

Aanbieders

1° Kon. Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding (Belgische federatie)
Bond voor Lichamelijke Opvoeding (Vlaamse federatie) www.bvlo.be

2° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

Rugby
Balsport

Twee ploegen, elk samengesteld uit 15 spelers, pogen een ovalen lederen bal al lopend achter een tryline
(doellijn) van het speelveld te brengen en op de grond te drukken. Hiermee worden 5 punten verdiend. Vanop
het punt dat loodrecht op de tryline ligt ter hoogte van de plaats waar de bal werd neergelegd, mag de sco-
rende ploeg pogen een conversie tussen de H-vormige palen te trappen. Lukt dit, dan behaalt deze ploeg
nog 2 punten bovenop de reeds bekomen 5. Het specifieke bij rugby is dat het doorgeven van de bal dient te
gebeuren met een achterwaartse gooi naar een medespeler. Het trappen van de bal mag wel in alle rich-
tingen worden uitgevoerd.

ATLAS VAN DE SPORT 107

ROPE-SKIPPING

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 107



Terrein:
rechthoekig grasveld van 110 x 75 yard of 100,58 x 68,58 meter.

Varianten

AUSTRALIAN FOOTBALL
is een van rugby afgeleide balsport die door twee ploegen van elk 18 spelers gespeeld wordt op een ovaal-
vormig veld met een lengte van 135 à 185 meter en een breedte van 110 à 155 meter. De op een rugbybal
lijkende bal wordt gedeponeerd in een doel dat bestaat uit vier palen waarvan de binnenste twee ca 15 meter
hoog zijn. De balverplaatsingen gebeuren door tegen de bal te schoppen, te slaan of te stompen, of door
ermee te lopen. Gooien is niet toegelaten. Bij het lopen met de bal moet deze minstens om de 10 meter de
grond raken.

MINI RUGBY
bedoeld om jonge spelers geleidelijk en op een veilige manier te laten wennen aan de regels en vaardighe-
den. Een ploeg bestaat uit 9 spelers. Het veld is veel kleiner (59 x 28 meter voor -10 jarigen en 69 x 38 meter
voor 10 à 13 jarigen).

RUGBY LEAGUE
de twee ploegen zijn elk samengesteld uit 13 spelers en het lijkt eerder op een kruising van American foot-
ball en rugby;

SEVEN a SIDE
de twee ploegen zijn elk samengesteld uit 7 spelers;

UNION RUGBY
de twee ploegen zijn elk samengesteld uit 15 spelers;

Rugby voor personen met een handicap

Quad rugby voor mensen met een cerviale dwarslaesie wordt gespeeld op een basketveld, met een volley-
balbal. De 2 ploegen van elk 4 spelers verplaatsen zich in een rolstoel en proberen te scoren door de bal over
de doellijn van de tegenstander te rijden. In competitievorm wordt gespeeld in gladiatorachtige met alumi-
nium versterkte rolwagens en de spelers gaan tot het uiterste zonder scrupules om de tegenstander even-
tueel te rammen.

Disciplines 

Australian football rugby seven a side
minirugby rugby league union rugby

quadrugby

Aanbieders

1° Belgische Rugbybond (Belgische federatie) www.rugby.be
Vlaamse Rugbybond (Vlaamse federatie) www.vlaamse-rugby-bond.be

2° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

3° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be
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Schaken
Denksport

Twee opponenten pogen elkaar binnen een bepaald tijdsbestek schaakmat te zetten door het opeenvolgend
oordeelkundig “zetten” van de verschillende eigen schaakstukken op het schaakbord en ze daardoor te
“slaan”. Het schaakmat zetten is het insluiten van de koningin van de tegenstander. De verschillende schaak-
stukken (pion, loper, paard, toren, koningin en koning) kunnen slechts geschoven worden volgens een voor
elk schaakstuk specifiek voorgeschreven bewegingspatroon.

Wanneer binnen de voorgeschreven tijd geen winnaar gekend is, eindigt de wedstrijd op remise.
Varianten

Simultaan schaken: één schaker speelt gelijktijdig tegen meerdere tegenstrevers.
Snelschaken: de speelduur is gelimiteerd.

Disciplines 

schaken
simultaan schaken
snelschaken

Aanbieders

1° Kon. Belgische Schaakbond (Belgische federatie) www.frbe.be
Vlaamse Schaakfederatie (Vlaamse federatie) www.schaaksport.be
Vlaamse Schaakfederatie Liga West-Vlaanderen www.frbe.be/CarAdrVSF.php
(Provinciale federatie)

2° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

3° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

Schermen
Wapensport

Met een wapen de tegenstrever pogen te raken terwijl zijn aanvalspogingen moeten worden afgeweerd of
ontweken. Er zijn twee verschillende technieken met elk hun specifiek wapen: steken of stoten en houwen
of slaan.

Disciplines:
- degen: steekwapen met rechte puntige kling (klein zwaard) waarvan het gewicht minder bedraagt dan

750 gram en de totale lengte maximaal 110 cm. Het lemmet is driezijdig;
- floret: lichte schermdegen met flexibele kling en een bloemachtige knop aan de punt. Het gewicht is min-

der dan 500 gram. Het lemmet is vierzijdig;
- sabel: gebogen houw- en slagwapen met een gewicht dat minder is dan 500 gram en met een maxi-

mumlengte van 105 cm. Het lemmet heeft een bijna driehoekige doorsnede.

Het trefvlak is variërend volgens het wapen: bij degen mag het gehele lichaam geraakt worden, bij floret is
het beperkt tot de romp. Bij sabel omvat het trefvlak het gehele gedeelte van het lichaam boven de dijen.
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Variant

Escrima, schermvorm van Filipijnse origine waarbij het gevecht zowel met korte of lange stokken als man-
chettes en andere metalen wapens wordt uitgevoerd. De kampers moeten zowel rechts- als linkshandig
aantreden met een wapen of met wapens in beide handen.

Disciplines 

degenschermen floretschermen schermen
escrima sabelschermen

Aanbieders

1° Kon. Federatie der Belgische Schermkringen (Belgische federatie) www.synec-doc.be/escrime
Vlaamse Schermbond (Vlaamse federatie) www.vlaamseschermbond.be
Vlaamse Schermbond Afdeling West-Vlaanderen (Prov. federatie)

2° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Skiën
Wintersport

Het zich verplaatsen op een (kunstmatig) besneeuwde ondergrond.
Er zijn twee soorten van uitvoering: skiën en snowboard.

SKIËN
het afdalen van een besneeuwde helling, staand op twee skilatten.

Disciplines:
- afdaling: het al skiënd afdalen van een besneeuwde helling;
- biatlon: het afleggen van een heuvelend parcours (langlauf) gekoppeld aan regelmatig terugkerende

schietproeven met een geweer;
- bultskiën: het afdalen van een bultig of bobbelig parcours (zie ook moguls);
- freestyle ski: dalend van een schans worden acrobatische skisprongen uitgevoerd. Freestyle of stuntski

bevat drie disciplines: acro of ballet, moguls of buckelpiste, en aerials of sprongen.
Bij moguls dalen de skiërs af van een rechte helling van ongeveer 250 meter, bezaaid met sneeuwbulten
of moguls.
Bij aerials voert de skiër twee sprongen van verschillende combinaties uit. Eén van de sprongen is dafty
waarbij de ene ski naar voor en omhoog wordt gebracht, de andere naar achteren en omlaag;

- langlauf: het afleggen van een heuvelend parcours door een soort glijdend stappen op ski’s en waarbij de
“loper” zich met behulp van stokken kan afduwen op de sneeuw;

- slalom: het afleggen binnen de kortst mogelijke tijd van een op een berghelling kunstmatig aangelegd
parcours met verschillende poorten en waarbij de skistokken dienen om eventueel bij te sturen. Super G
is de slalom met een hoogteverschil van 450 à 650 meter waarbij zeer grote snelheden kunnen behaald
worden;

- schansspringen: het op ski’s afdalen van een schans (kunstmatig aangelegde steile helling). Punten wor-
den toegekend voor de stijl en de gesprongen afstand;

- telemark: Noorse skitechniek waarbij de binding achteraan de ski niet is vastgemaakt aan het skiopper-
vlak en waardoor het mogelijk is om de ritmische bewegingen met het lichaam waar te nemen;

- toerskiën: het recreatief of in toeristisch perspectief afleggen van een parcours.

Alpijns skiën bevat zowel de disciplines afdaling, slalom, Super G als reuzenslalom.
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Varianten

- carving: de skiër maakt gebruik van skiën waarvan de kop en de staart breder zijn dan de klassieke ski
waardoor een kortere draaicirkel gecreëerd wordt voor de ski. De carve-skiër skiet meer op de randen van
de ski waardoor hij mooie ronde bochten kan snijden. Bij het extreme carving worden extreem korte boch-
ten gemaakt met draaicirkels van amper 10 tot 11 meter;

- monoski: het zich verplaatsen op één (bredere) lat in plaats van aan elke voet een skilat. Hieruit groeide
vervolgens snowboard;

- rolskiën: het zich op een gewoon wegdek verplaatsen zoals bij het langlaufen, maar dan op twee skilat-
ten waaronder aan beide uiteinden wieltjes zijn gemonteerd;

- skibobben: soort fiets waarvan de wielen vervangen zijn door een beweegbare voorski en achterski. De be-
stuurder draagt aan beide voeten zeer kleine skilatjes om de stuurbeweging te ondersteunen.

SNOWBOARD
het uitvoeren van acrobatische bewegingen en waarbij als variante op de klassieke skilatten een board of
plank wordt gebruikt.

Disciplines:
- big air: het springen van enorme schansen om allerlei tricks uit te voeren;
- boardcross: vier deelnemers starten samen in een hindernissenpiste. De twee snelste gaan door;
- halfpipe: het uitvoeren van verschillende figuren tijdens een individuele afdaling in een halfpipe of brede

goot op een helling;
- slalom: het afleggen van een bochtig parcours;
- slopestyle: hindernissenparcours waarbij de snowboarder zelf zijn eigen baan uitstippelt om een reeks

sprongen uit te voeren;
- dual slalom: twee parallel staande slaloms worden om het snelst afgelegd door twee deelnemers;
- reuzenslalom: het om het snelst afleggen van een individuele slalom.

Tricks zijn sprongen of bewegingen die worden uitgevoerd om te scoren bij de jury. Belangrijkste varianten
hierbij zijn de flips (salto voor- of achterover), spins (draai om de lengteas) en grabs (vastgrijpen van de
board).

Disciplines

acro ski dafty-jumping schansspringen
aerials ski dual slalom skibobben
Alpijns skiën freestyle skiën skiën
biatlon halfpipe-skating slalom
big air snowboarden langlauf slopestyle
boardcross moguls ski snowboard
buckel monoski super G
bultskiën reuzenslalom telemark
carving rolskiën toerskiën

Aanbieders

1° Belgische Skifederatie (Belgische federatie) www.ski.be
Vlaamse Ski- en Snowboardfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.be

2° Belgian Snowboard Federation Education (Belgische federatie) www.bsfe.be

3° Natuurvrienden Sportfederatie (Vlaamse federatie) www.natuurvrienden.be

4° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

5° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

6° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be
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Sledehondenrennen
Sport met dieren

Het binnen de kortste tijd afleggen van een natuurlijk parcours, waarbij de musher of geleider (of menner)
staat op of meeloopt achter een slee (als alternatief ook een kar op wielen) die getrokken wordt door een
span sledehonden.

De verschillende vormen zijn:
- zelf lopen of skiën met één hond;
- het trekken door een span van 2 honden, door een span van 3 à 4 honden, door een span van 5 à 8 hon-

den. De A-klasse is voorbehouden voor spannen met meer dan 6 tot maximum 8 honden, de Open Klasse
voor spannen met een onbeperkt aantal honden.

Disciplines

sledehondenrennen

Aanbieders

1° Mushing Belgium (Belgische federatie)
Vlaamse Federatie voor Sledehondensport (Vlaamse federatie)

Speleologie
Natuursport

Het afdalen in en het verkennen en exploreren van spelonken en ondergrondse ruimten.

Disciplines

speleologie

Aanbieders

1° Nationaal Speleologisch Verbond van België (Belgische federatie)
Verbond van Vlaamse Speleologen (Vlaamse federatie) www.speleo.be/vvs

2° Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie (Vlaamse federatie) www.vbsf.be

3° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net
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Squash
Slagsport

Twee individuen pogen in een gesloten (glazen) lokaal een kleine harde rubberen bal van ± 40 mm diame-
ter beurtelings met een voorgeschreven racket zodanig te beroeren en tegen de voorwand te kaatsen zodat
de tegenstrever de terugkaatsende bal niet meer op een reglementaire wijze kan terugslaan (= de voor-
wand raken vooraleer de vloer wordt geraakt). De bal mag de vier muren raken, maar enkel binnen het door
lijnen aangeduid vak.

Terrein:
harde vloer van 9,75 x 6,40 meter

Varianten

PADDLEBALL
voorloper of variante van squash waarbij twee, drie of vier spelers in een speelruimte met één, drie of vier
wanden een kleine zwarte bal met een houten paddel van 20 cm breed en 40 cm lang naar de voorste muur
slaan. Alleen de serverende partij kan punten scoren als de tegenstrever de bal niet terug tegen de voor-
wand kan slaan.

PELOTA
balspel van Spaanse origine dat gespeeld wordt in een ruimte met drie wanden. De wedstrijd wordt betwist
tussen twee spelers of tussen twee ploegen van 3 of 4 spelers. Ze trachten de bal met een gevlochten lang-
werpige korf zodanig tegen de voorwand te slaan dat de tegenstander niet bij machte is hem terug te slaan.
Pelota wordt in verschillende vormen gespeeld waarbij verschillend gevormde rackets (cesta punta, fala, re-
monte) gebruikt worden. De benaming varieert ook in functie van de streek: pelota vasca in Spanje en jai alai
in Frankrijk.

RACQUETBALL
een op squash lijkend spel met een soepele bal tussen twee spelers of twee koppels in een met vier muren
omsloten terrein van 18,3 x 9,1 meter en een hoogte van 6,1 meter. Door het gebruik van een groter terrein
en een zachtere bal is racquetbal sneller van uitvoering dan squash. De bal moet daarenboven niet alleen
via de muren, maar mag ook via het plafond geslagen worden.

RICOCHET
de intensievere vorm van squash waarbij in een gesloten kooi gespeeld wordt met een vluggere bal en klei-
nere rackets.

Disciplines 

jai alai pelota vasca ricochet
paddleball racquetball squash
pelota

Aanbieders

1° Belgische Squashfederatie (Belgische federatie) www.vsf.be
Vlaamse Squashfederatie (Vlaamse federatie) www.vsf.be
West-Vlaamse Squashfederatie (Provinciale federatie)

2° Belgische Racquetballfederatie (Belgische federatie)
Vlaamse Racquetballfederatie (Vlaamse federatie)

3° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

4° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

5° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

ATLAS VAN DE SPORT 113

SQUASH

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 113



Survival run
Natuursport

Survival run is een mix van verschillende sporten, waaronder lopen, touwklimmen, sluipen, kajakken, boog-
schieten, doorwaden van sloten, boomstamlopen, … Kortom, het binnen de kleinste tijdspanne afleggen van
een geaccidenteerd parcours waarbij in feite een overlevingstocht wordt gesimuleerd.

De zwaarste vorm van survival run is de death run waarbij verschillende fysiek uiterst zware proeven moe-
ten worden afgewerkt.

Disciplines

death run overlevingstocht survival run

Aanbieders

Er is geen specifieke federatie in België of Vlaanderen.
Er zijn wel 4 clubs die nauwe banden hebben met de Nederlandse Survivalbond (SBN).
In West-Vlaanderen zijn 2 clubs actief:
- Survival Club West-Vlaanderen: p/a Ignance Naeyaert, De Paallanden, 9 te 8310 St-Kruis

webstek: www.survivalrunbrugge.be ; e-mail: ignace.naeyaert@skynet.be
- Survivalrun Zuid-West-Vlaanderen: webstek: www.survivalrun.be ; e-mail: info@survivalrun.be
In Oost-Vlaanderen is er Survivalrun Meetjesland en in Brabant (Averbode) Survivalrun Den Oks.

Taekwondo
Vecht- en/of verdedigingssport

Koreaanse vecht- en/of verdedigingssport, behorend tot de budodisciplines.
- tae betekent techniek met de voet;
- kwon staat voor techniek met de hand/vuist;
- do wil zeggen weg naar het doel door zelfbeheersing.
Samengevoegd geeft dat: de weg van vuisten en voeten.

Bij deze streng gereglementeerde sport komt het er op aan de met voldoende beschermmateriaal uitgeruste
tegenstrever te raken met de voet of de hand op de borst van de tegenstander of de zijkanten van zijn hoofd.
(niet voor kinderen). Er wordt gescoord wanneer de techniek zuiver en hard genoeg wordt uitgevoerd.

Taekwondo kent 4 domeinen: sparring, stijl, zelfverdediging en breekttechnieken.

Sparring:
Het onderdeel sparring is eigenlijk een “vrijgevecht”: twee “taekondoka” of kampers nemen het tegen el-
kaar op. De wedstrijd gaat volgens het niveau en de leeftijd over 2 o 3 ronden van 1,5 tot 3 minuten elk.

Stijl:
Volgens een vast patroon worden stijlfiguren tegen één of meerdere ingebeelde tegenstanders. De meeste
stijlfiguren zijn gebaseerd op de aanvals- en/of verdedigingstechnieken welke zijn geplaatst in een vaste en
logische volgorde. Ze geven de beoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder
te ontwikkelen.
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Zelfverdediging of hosinsool:
Hosinsool is een pijler in het taekwondo waarbij de bevrijding van de aanval centraal staat. Deze aanval kan
een stoot of een trap zijn, maar ook een greep of een klem, of een aanval met een stok of een mes.

Breektest:
Het breken van planken of een ander materiaal is het laatste onderdeel in taekwondo. Het vormt een maat-
staf van snelheid, techniek, precisie en concentratie van de taekwondoka.

Disciplines 

taekwondo

Aanbieders

1° Nationale Belgische Taekwondo Unie (Belgische federatie) www.taekwondo.be
Vlaamse Taekwondo Bond (Vlaamse federatie) www.taekwondo.be

2° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

3° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Tafeltennis
Slagsport

Twee individuen of twee koppels pogen met behulp van een pallet een balletje met een diameter van 38 mm
en 2,5 gram zwaar zodanig over een dwars over de tafel gespannen net te slaan dat de tegenstrever het
balletje niet reglementair kan terugspelen. De bal moet over het net en op de andere helft van de tafel wor-
den teruggeslagen vooraleer het een tweede maal de tafel heeft geraakt. Een wedstrijd eindigt wanneer
een speler of een koppel 11 punten behaalt.

Terrein:
een tafel van 2,74 x 1,525 meter, in twee gelijke delen verdeeld door een dwars opgespannen geweven net.

Variant

Beachtennis
Meegaand met de trend is beachtennis een afgeleide disicipline van tafeltennis, echter zonder tafel. Het
wordt gespeeld met twee ploegen van elk twee spelers op een terrein van 16 x 8 meter dat bestaat uit mul
(zee)zand. 
In tegenstelling tot tafeltennis en tennis mag de bal de grond niet raken. De racket is geen draadracket, maar
een volle plank.

Tafeltennis voor personen met een handicap

Het tennissen wordt zowel zittend als staand beoefend.
Daarnaast is er nog een variante op tafeltennis: showdown. Het wordt gespeeld door twee visueel gehan-
dicapte spelers aan een soort tafeltennistafel. De spelers bevinden zich elk aan de korte zijde van de tafel
en pogen met behulp van een bat of stok de rinkelbal rollend over de tafel in het doelgat van de tegenstre-
ver te slaan.
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Disciplines 

beachtennis showdown tafeltennis

Aanbieders

1° Kon. Belgische Tafeltennis Bond (Belgische federatie)
Vlaamse Tafeltennisliga (Vlaamse federatie) www.vttl.be
Vlaamse Tafeltennisliga Afdeling West-Vlaanderen (Prov. federatie) www.wvl.vttl.be

2° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

3° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

4° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

5° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

6° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

7° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

8° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

9° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

10° Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden www.asbtd.be
(Belgische federatie)

11° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

13° Psylos - Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie www.psylos.be
in de Geestelijke Gezondheidszorg (Vlaamse federatie)

Tafelvoetbal
Balsport

Bij het kickeren of tafelvoetballen pogen twee individuen of twee ploegen van twee spelers, elk aan een
lange zijde van een houten bak, met behulp van houten voetbalfiguurtjes die aan verschuifbare ijzeren sta-
ven zijn bevestigd een balletje in het doel van de tegenpartij te plaatsen.

Variant

Subbuteo is een vorm van tafelvoetbal, in 1947 in Engeland ontstaan, die stilaan aan belangstelling wint. Op
een afgeboorde en met vilt beklede tafel wordt een wedstrijd gespeeld tussen twee spelers. Zij beschikken
elk over tien voetbalfiguurtjes die gemonteerd zijn op een halfrond voetstukje en ongeveer 2 cm groot zijn.
Het doel wordt verdedigd door een doelman die bediend wordt met een stang. De spelertjes worden over het
veld voortbewogen door een lichte tik van de wijs- of middenvinger tegen het voetstukje. De speler die in bal-
bezit is, is de aanvallende ploeg en hij alleen mag de bal trachten te raken. De verdedigende ploeg mag
enkel een spelertje vertikken (zonder de bal te raken) om het de aanvallende ploeg zo moeilijk mogelijk te
maken. Het balbezit gaat over naar de tegenpartij van zodra de aanvallende ploeg de bal mist of de bal tegen
een spelertje van de verdedigende ploeg speelt.

116 ATLAS VAN DE SPORT

TAFELVOETBAL

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 116



Terrein:
90 à 140 cm lang en 60 à 100 cm breed, verdeeld in twee helften met aan beide zijden een klein en groot doel-
gebied (zoals in het voetbal).
Halfweg de middenlijn en de doellijn is een bijkomende lijn: de shootlijn. Er mag slechts gescoord worden
vanaf deze shootlijn.

Speeltijd: 2 x 15 minuten

Disciplines 

kickeren subbuteo tafelvoetbal

Aanbieders

1° Confederale Belgische Kickerbond (Belgische federatie) www.kicker.be
Vlaamse Tafelvoetbalbond (Vlaamse federatie) users.telenet.be/vtb
CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond West-Vlaanderen users.telenet.be/vtb
(Provinciale federatie)

2° Confederale Belgische Kickerbond - Confédération Belge du Kicker www.a-better-
(Belgische federatie) tablefootball.be/nl/belgium
CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond West-Vlaanderen (Prov. federatie) users.telenet.be/vtb

3° Belgische Subbuteo Tafelvoetbal Bond (Belgische federatie) www.fbfts.com
Subbuteo Flanders Blankenberge (Provinciale federatie)

Tennis
Slagsport

Twee individuen of twee koppels pogen met behulp van een + 57 gram wegende racket een bal zodanig over
het op een hoogte van 0,90 meter gespannen geweven net te slaan zodat de tegenstrever deze niet regle-
mentair kan terugslaan. De bal moet over het net en op de andere helft van het terrein worden teruggesla-
gen vooraleer deze een tweede maal de grond heeft geraakt.

Terrein:
een rechthoekig grasveld, een veld met gemalen baksteen of een veld uit kunststof van 24 x 8 meter voor
enkelspel en 24 x 11 meter voor dubbelspel. Het net verdeelt het speelveld in twee gelijke delen van 12
meter.

Varianten

BEACHTENNIS
Meegaand met de trend is beachtennis een gemengde afgeleide disicipline van tennis, beachvolleybal en ta-
feltennis. Het wordt gespeeld op mul (zee)zand met twee ploegen van elk twee spelers op een terrein van 16
x 8 meter en in tegenstelling tot tennis mag de bal de grond niet raken. De racket is geen draadracket, maar
een volle plank. Het net, dat mag geraakt worden door de bal, wordt gespannen op een hoogte van 1m70.

DUTCH-TENNIS
Een combinatie van tennis en tafeltennis als racketspel. Op een veld van 11 x 5 meter wordt zowel enkel als
dubbel gespeeld om twee gewonnen spelen van elk 21 punten.

HALFCOURT-TENNIS
Naast het klassieke tennis wordt deze vorm gespeeld op een kleiner terrein dat slechts een kwart van de
totale oppervlakte van een traditioneel veld beslaat, met een zachtere bal en met een kleinere soepel
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 besnaarde racket. Spijts de grotere mogelijkheden op het gebied van accommodatie is halfcourt-tennis na
een startperiode in het begin van de jaren 1980 niet doorgebroken in België. In Nederland en Frankrijk is er
wel een federatie actief met aanzienlijk succes.

JEU DE PAUME
Als voorloper van het tennis is jeu de paume een slagbalspel voor twee personen dat aanvankelijk zelfs ge-
speeld werd met de handpalm (paume), later met een slaghout.

MIDITENNIS
miditennis wordt gespeeld op een terrein van 18 x 6,50 meter. Het net wordt gespannen op 80 cm. De op-
slag mag ook onderhands worden uitgevoerd. Een wedstrijd wordt gespeeld in 2 winnende sets.

MINITENNIS
werd ingevoerd voor de jeugd. Het terrein wordt omgevormd tot 4 miniterreinen waarvan de lengte + 11
meter bedraagt en de breedte + 5,5 meter. De nethoogte wordt beperkt tot 80 cm. De opzet gebeurt onder-
hands en het spel van twee tegen twee spelers wordt beperkt gehouden tot 15 punten.

Tennis voor personen met een handicap

Bij rolstoeltennis mag de bal twee maal stuiten vooraleer gespeeld te worden.

Disciplines 

beachtennis jeu de paume rolstoeltennis
dutch-tennis miditennis tennis
halfcourt-tennis minitennis

Aanbieders

1° Kon. Belgische Tennisbond (Belgische federatie) www.vtv.be
Vlaamse Tennisvereniging (Vlaamse federatie) www.vtv.be
Vlaamse Tennisvereniging West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.vtv.be

2° Belgische Beachtennis Federatie (Belgische federatie) www.beachtennis.be

3° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

4° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

5° Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden www.asbtd.be
(Belgische federatie)

6° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

7° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

8° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

9° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

10° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

11° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

12° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)
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Torbal
Gehandicaptensport

Alle geblinddoekte spelers verdedigen een zijde van het speelveld tegen een door de tegenpartij gerolde
bal die ze auditief moeten positioneren door het lokaliseren van de belletjes die in de bal rinkelen bij het rol-
len. Er wordt gescoord wanneer de bal de doellijn overschrijdt.

Variant

Goalbal is, net zoals torbal, een sport voor visueel gehandicapte personen. De bal, die een rinkelend geluid
geeft bij beweging, wordt naar de overzijde van het terrein gerold met de bedoeling de doellijn te over-
schrijden binnen een doel (in tegenstelling tot torbal waar kan gescoord worden over de ganse doellijn). Bij
goalbal wordt een zwaardere bal gebruikt dan bij torbal.
Goalbal is een olympische sporttak bij de Para-olympische Spelen (of Paralympics).

Disciplines 

goalbal torbal

Aanbieders

1° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

Touwtrekken
Krachtsport

Twee ploegen van elk zes of acht personen pogen terreinwinst te boeken door het touw te trekken in de
richting van het eigen kamp. De wedstrijd is beslecht wanneer een merkteken op het touw (bv. een sjaal) over
een vastgelegde lijn is getrokken. Dit betekent concreet 4 meter terreinwinst.

Disciplines

koordtrekken touwtrekken

Aanbieders

1° Belgische Touwtrekbond (Belgische federatie) home.tiscali.be/btb.touwtrekken
Belgische Touwtrekbond Vlaanderen (Vlaamse federatie)

2° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)
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Triatlon
Combinatiesport

Het afleggen van een sportieve proef die achtereenvolgens bestaat uit zwemmen, fietsen en lopen. De zwem-
proef is 3,8 kilometer lang, het fietsen gaat over 180 kilometer en er wordt een marathon (42,195 km) ge-
lopen. Bij de olympische discipline zijn de afstanden respectievelijk 1,5 km, 10 km en 40 km.

Varianten

Er bestaat nu ook een WINTERTRIATLON waarbij de achtereenvolgende proeven schaatsen, mountainbike
en lopen zijn.

Uit de triatlon is de DUATLON gegroeid. De sportieve proef bestaat uit achtereenvolgens 7,5 kilometer lopen,
150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen. Er bestaat nu ook een WINTERDUATLON waarbij de proeven
lopen, mountainbike en opnieuw lopen zijn.

In beide vormen zijn er proeven over zowel halve afstand (2,5 km zwemmen, 80 km fietsen en 20 km lopen)
als kwartafstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen).

RECREATLON
Wanneer de competitievorm niet de hoofdzaak is en kortere afstanden gebruikt worden, spreken we van
recreatlon.

Disciplines 

duatlon triatlon wintertriatlon
recreatlon winterduatlon

Aanbieders

1° Belgian Triathlon & Duathlon Federation (Belgische federatie www.triathlon.be
Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga (Vlaamse federatie) www.vtdl.be
Vlaamse Triatlon en Duatlonliga - Provinciale Cel West-Vlaanderen
(Provinciale federatie)

2° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Vinkenzetten
Sport met dieren

Het noteren op een lange vierkantige stok van het aantal voorgeschreven ‘liedjes’ die de vink correct gedu-
rende een bepaalde tijdsduur gefloten heeft. Om een correct gefloten liedje te hebben moet het eindigen op
“suskewiet”.

Disciplines 

vinkenzetten

Aanbieders

1° Algemene Vinkeniersbond (Belgische federatie) www.avibo.be

2° Vinkeniers van Midden-België (Vlaamse federatie) htmp.users.pandora.be/vimibel
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Vliegeren
Luchtsport

Vliegeren of kiten is het in de lucht houden en manoeuvreren van een vlieger of draak door gebruik te maken
van de wind.
De vlieger is een tegen de wind aan één, twee, drie of vier touwen opgelaten toestel dat bestaat uit een licht
ramen constructie of opgeblazen licht ovalen band, overtrokken met fel gekleurde materie.
De oorspronkelijke naam heeft met de hedendaagse uitvoeringen bijna geen uitstaans meer. De eenvoudige
vlieger is vervangen door technisch hoogstaande uitvoeringen met bijna onuitputtelijke acrobatische be-
wegingsmogelijkheden.

Disciplines:
- krachtvliegeren of powerkiting: de vlieger of kite wordt aangewend als krachtbron om te kunnen:

* bodysurfen: de op het water liggende vliegeraar wordt over het wateroppervlak getrokken;
* buggieën: de in een karretje met drie wielen gezeten vliegeraar wordt voortgetrokken;
* kiteboarden: de vliegeraar beweegt zich op een skateboard over het strand;
* kitesurfen: de vliegeraar surft staand op een plank op het water.

- preciesvliegeren: het uitvoeren van vlakke figuren met een aan twee of vier touwen bevestigde vlieger;
- skyting: een combinatie van parachutespringen, vliegeren, verspringen en skiën. De vliegeraar wordt bij

grote windkracht door de kunststoffen vlieger over grote afstanden omhoog- en vooruit getrokken;
- vechtvliegeren: gevecht met een vlieger of pogen de tegenstrever uit de lucht halen.

Disciplines 

bodysurfen kitesurfen skyting
buggieën krachtvliegeren vechtvliegeren
kiteboarden powerkiting vliegeren
kiten precisievliegeren

Aanbieders

Hoewel vliegeren in België veel beoefend wordt op een ongestructureerde wijze (bv. op het strand aan de
Vlaamse kust) is er geen echte federatie als dirigerende organisatie. Wel zijn er enkele initiatiefnemers die
optreden als stimulerende actoren. Vliegeren wordt wel tijdens de zomermaanden aangeboden door com-
merciële organisatoren.

Voetbal
Balsport

Twee ploegen van elk 11 spelers pogen gedurende twee maal 45 minuten de bal in het doel van de tegen-
strever te trappen. Met uitzondering van de doelverdediger mag geen enkele speler de bal beroeren met de
hand of arm.

Terrein:
rechthoekig grasveld van 100 à 110 meter lang en 64 à 75 meter breed. Het doel is 7,32 meter breed en 2,44
meter hoog. De omtrek en het gewicht van de bal varieert volgens de leeftijdscategorie van de spelers.
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Varianten

AEROFOOT
combinatie van voetbal en volleybal. Op een volleybalveld kaatsen twee ploegen van elk drie spelers de bal
over een 1,55 meter hoog gespannen net zonder dat de bal deze raakt. De bal mag met alle lichaamsdelen
gespeeld worden, uitgezonderd hand of arm. Aerofoot of tennisvoetbal kan eveneens blootsvoets gespeeld
worden op het strand.

BEACHSOCCER
overgewaaid vanuit het Zuid-Amerikaans continent en de mediterrane streek. Twee ploegen van elk 2 spe-
lers spelen in het mulle zand op een kleiner speelveld.

MINIPITCH
voetbal op een kleiner terrein voor kinderen en jongeren. Het terrein stemt overeen met een zaalvoetbal-
terrein.

SOCCERPAL
combinatie van muziek, ritme en balbeheersing. De beoefenaar beroert ritmisch op de maat van uitgeko-
zen muziek de bal die in een gesloten net aan de pols is opgehangen. De bal komt steeds terug en is de aan-
zet voor een nieuwe beweging. De bewegingen kunnen in reeksen worden opgebouwd. De grootte en het
gewicht van de bal is in functie van de leeftijd.

Voetbal voor personen met een handicap
G-voetbal is een vorm van voetbal voor jongens en meisjes met een licht mentale en/of fysieke handicap.
De regels zijn aangepast of vereenvoudigd: er wordt slechts gespeeld met 7 spelers per ploeg met een on-
beperkt aantal vervangingen. Het speelveld is kleiner (50 x 35m), de doelen zijn kleiner (5 x 2m), de duur-
tijd is korter (2 x 10 minuten), er is geen buitenspelregel, ….

Disciplines 

aerofoot minipitch voetbal
beachsoccer soccerpal

Aanbieders

1° Kon. Belgische Voetbalbond (Belgische federatie) www.footbel.com
KBVB PC West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

2° Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond (Belgische federatie) www.kblvb.be
Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond - Nederlandstalige Afdeling www.kblvb.be
(Vlaamse federatie)

3° Kon. Katholieke Sportfederatie van België (Belgische federatie)
Kon. Vlaamse Voetbalbond (Vlaamse federatie) www.kvv.be
Kon. Vlaamse Voetbalbond - Oost- & West-Vlaanderen (Prov. federatie)

4° Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond (Vlaamse federatie) www.vlvb.be

5° Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (Vlaamse federatie) www.kavvv.be

6° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)
Kon. Bedrijfsvoetbalbond West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.bedrijfsvoetbal.be

7° Belgische Politiesportbond (Belgische federatie) www.bpsb.be
Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige vleugel (Vlaamse federatie)
Belgische Politiesportbond - Afdeling West-Vlaanderen (Prov. federatie)

8° SoccerPal (Belgische federatie) www.soccerpal.be
SoccerPal (Vlaamse federatie) www.soccerpal.be
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9° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be
Fros Arbeidersvoetbalbond (Vlaamse federatie) www.fros.be/arbeidersvoetbal
Amateursport (Provinciale federatie) www.amateursportvzw.be

10° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

11° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

12° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

13° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

14° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

15° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be

Volksspelen
Verzameling van verschillende sporten en spelen die volks zijn en veelal sterk streekgebonden zijn. Meestal
zijn ze te beoefenen in georganiseerd groepsverband, met eenvoudige middelen en zonder al te veel nood-
zakelijke ruimte.

In deze Atlas zijn enkele van deze sportactiviteiten uit de volkssportwereld arbitrair opgenomen als een
sporttak (bv. bollen, boogschieten, darts, kaatsen, …) of als een discipline van een sporttak (bv. beugelen,
curvebowls, gaaibollen, flessenschieten,…). Daarnaast zijn er activiteiten die door het gebrek aan een be-
herende federatie eerder vallen onder de term volksspel. Zij behoren voor een deel tot de folklore van een
streek. Dit zijn ondermeer:
- bakschieten: het schuiven van een schijf in de opening van een bak (zie ook pudebak en tonspel);
- bikkelen: de speler moet 5 loden bikkels volgens een bepaalde wijze in de lucht gooien, opvangen en/of

van de grond graaien met één hand. Een spel bestaat uit verschillende vormen van nemen van de bikkels:
één per één, twee in één keer, drie in één keer, zaaien, olifantje, kappen, …. In bepaalde streken spreekt
men van pekkelen in plaats van bikkelen;  

- dopschieten: het wegschieten van kleine bolletjes (dop) door een draaiende tol. De bolletjes die in één van
de gaatjes van de speeltafel terechtkomen, leveren punten op;

- eggeschieten: het vanop minimum 3 meter afstand gooien van stuivers naar de egge. De egge is verdeeld
in verschillende punten;

- fierljeppen: het uit Friesland afkomstige “over de sloot” springen. De sprong bestaat uit de aanloop naar
de stok (20 à 25 m.), de insprong op de in de sloot geplante (pols)stok, het klimmen naar de top van de stok
en de uitsprong met landing. Het is belangrijk dat de stok na de afstoot langzaam over het dode punt gaat
zodat de fierljepper meer tijd heeft om hogerop te klimmen;

- hamertjesspel: de spelers staan opgesteld rondom een bak waarvan de rand doelmonden heeft. Elke spe-
ler verdedigt met één hamer zijn twee doelen. Tegelijkertijd tracht hij de knikker in het doel van zijn te-
genstrevers te stoten;

- Highland games: van oorsprong 4.000 jaar oude sport met Schotse roots en disciplines als boomstam-
werpen (met boomstam van 5 m en 70 kg), steenstoten (10 kg) en “weight for height” voor mannen (en
vrouwen) in een kilt (een 25 kg wegend gewicht eenhandig en achterwaarts over een lat gooien), ge-
wichtslingeren en hamerslingeren met een Schotse hamer. Een goede gamer beschikt over een combi-
natie van kracht en techniek;

- hinkelen: kinderspel waarbij een op één been staand kind een hinkel of vierkanten houten plankje met de
voet moet schoppen naar een welbepaald op de grond getekend vierkant of naar opeenvolgende vierkan-
ten. In bepaalde streken spreekt men van “kaaën”;
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- hoefijzerwerpen: zoveel mogelijk hoefijzers rond een staak werpen;
- kalleschieten: zie stopschieten
- kollestekken: zie stopschieten
- kuipsteken: vanop een fiets probeert de rijder zijn speer door het gaatje onderaan de met water gevulde

kuip te priemen. Missen wordt bestraft met een nat pak;
- mannetjeskegelen: door het nauwkeurig mikken van een aan een galg vastgemaakte loden bolletje vanop

korte afstand zoveel mogelijk houten mannetjes doen omvervallen (alternatieve vorm van gaaibollen met
minder nood aan ruimte);

- paapgooien: zie stopschieten;
- paggooien: een knots of pag (oorspronkelijk een biet) tussen of zo dicht mogelijk bij een driepikkel gooien

(zodat de bieten op een hoop kwamen te liggen);
- pietjesbakken: elke speler gooit om beurt drie dobbelstenen in een bak. De speler die na een ronde het

hoogst aantal ogen gooit, mag met krijt een streepje (pietje) op de rand van de speelbak aantekenen;
- pudebakken: het gericht gooien van een koperen schijf naar 6 openingen in een bak: een gapende kikker

(pad of puit), een rad, 2 valkuilen en bruggetjes. Elke opening heeft zijn eigen puntenwaarde;
- ringsteken: gezeten op een voortbewegende fiets een piek gericht in een ring steken;
- schijfschieten: met een schijf zo veel mogelijk gaaien of houten blokjes van de liggende wip gooien (te

vergelijken met boogschieten op de liggende wip). Elke gaai heeft zijn eigen puntenwaarde;
- schuifbakschieten: er wordt gespeeld op een langwerpige tafel (2,17m x 0,40m) waarop 4 houten pinnen

in ruitvorm zijn aangebracht. Met een keu proberen de spelers om beurt de schijven zo dicht mogelijk bij
de achterste pin te schuiven. Elke schijf dichter bij de staak dan een schijf van een tegenstander levert een
punt op;

- sjoelbakken: in drie beurten worden schijven naar poortjes achteraan de sjoelbak (2,05m x 0,41m) ge-
schoven. De speler die zijn schuiven gelijkmatig over de 4 vakjes kan verdelen, verdubbelt zijn bekomen
score;

- steltlopen: staand op stelten zo lang mogelijk het evenwicht bewaren op om het eerst een afstand of par-
cours afleggen;

- stopschieten (ook kalleschieten, kollestekken, paapgooien of teppeschieten genoemd): om beurt werpen
de spelers een loden schijf zo gericht mogelijk naar een stop (stuk borstelsteel) waarop de ingezette mun-
ten gestapeld liggen. Wanneer de stop omvalt wordt gemeten wiens schijf het dichtst bij de muntstukken
ligt om uit te maken wie de inzet wint;

- struif(vogel)werpen: de aan een touw opgehangen houten struifvogel wordt zo gericht mogelijk gelan-
ceerd naar een doelblok. Hoe dichter de pik in de bek van de struifvogel bij de roos is, hoe meer punten
de speler scoort;

- tafelkegelen: 9 kegels worden in het centrum van de houten bak gepositioneerd. Op een hoek van de bak
is een stok gemonteerd waaraan een bol hangt. Met een slingerbeweging wordt gepoogd zoveel mogelijk
kegels omver te kegelen;

- teppeschieten: zie stopschieten
- tonspel: het gericht gooien van koperen schijven naar de in 3 rijen verdeelde 12 openingen in een houten

bak. Elke opening heeft zijn eigen puntenwaarde;
- toptafelen: in een vierkanten houten bak met opstaande rand staan op vaste plaatsen kleine kegels. Door

een korte ruk aan een deskundige rond een top opgewonden koord wordt de nodige kracht aan de tol ge-
geven om zolang mogelijk rechtop te blijven, door contact met de obstakels in de bak van richting te ver-
anderen en intussen kegels omver te kegelen; 

- trou-madam: om beurt rollen de spelers bollen naar een op één rij uitgezaagde poortjes. Elk poortje heeft
zijn eigen puntenwaarde;

- uilebollen: (variant op trou-madam) Er zijn slechts drie poortjes waarvan de middelste geen enkel punt op-
levert. Bollen in de nul is in de volksmond allicht vervormd tot “bollen door den uil”;

Bij de dierensport zijn er ook bekende volksporten:
- duivenmelken: het kweken van duiven en het deelnemen aan duivenvluchten;
- gansrijden: gezeten op een galoperend paard moet de ruiter pogen de aan een touw opgeknoopte gans bij

de kop mee te graaien;
- hanegevechten: het (verboden) laten vechten van twee hanen met ijzeren sporen aan de poten tot één van

de twee bezwijkt. De wedstrijden zijn een gelegenheid om te gokken;
- vinkenzetten: het kweken van vinken en het deelnemen aan liedjeswedstrijden.
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Disciplines

bakschieten katapultschieten steltlopen
balboogschieten kollestekken stopschieten
bikkelen kuipsteken struifvogelwerpen
dopschieten mannetjeskegelen struifwerpen
eggeschieten paapgooien tafelkegelen
fierljeppen pagschieten teppeschieten
gansrijden pietjesbakken tollen
hamertjesspel pudebakken tonspel
hinkelen ringsteken toptafelen
hoefijzerwerpen schijfschieten trou-madam
javelotwerpen schuifbakschieten uilebollen
kaaën sjoelbakken volksspelen
kalleschieten

Aanbieders

1° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

2° Belgische Beugelbond (Belgische federatie)

3° Nationale Unie der Kruisboogschutters (Belgische federatie) www.nukbunab.be
Landelijke Unie der Kruisboogschutters (Vlaamse federatie)

4° Vlaamse Katapultbond (Vlaamse federatie) users.telenet.be/gerardus.de.mey
www.dekatapult.be

5° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

6° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

7° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

8° Sportievak (Vlaamse federatie) www.sportievak.be

Volleybal
Balsport

Twee ploegen van elk zes spelers pogen de bal in maximaal drie beurten met de hand over het net te toet-
sen, eventueel door een smash (harde slag) met de bedoeling dat de tegenpartij in het andere kamp de bal
niet kan keren binnen de toegestane drie toetsbeurten en vooraleer de bal de grond raakt.

Terrein
twee vierkante vakken van 9 x 9 meter, van elkaar gescheiden door een 9,50 meter lang en 1 meter breed
net waarvan de hoogte bij wedstrijden voor heren 2,43 meter bedraagt en voor dames 2,24 meter.

Varianten

BEACHVOLLEY
twee ploegen van elk 2 spelers spelen in het mulle zand en op een kleiner terrein.

MINIVOLLEY
aangepaste versie voor jongeren. Het terrein is kleiner en de hoogte van het net wordt aangepast aan de leef-
tijd. Een ploeg is beperkt tot 4 spelers.
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NETBAL
initiatie op het volleybal. De jeugdige spelertjes mogen na de opzet de bal opvangen. Nadien wordt de bal
maximaal drie maal naar een medespeler doorgegeven door deze in plaats van te toetsen met beide han-
den samen te gooien.

Volleybal voor personen met een handicap

Het kan zowel zittend als staand worden gespeeld. Bij zitvolley hangt het net op maximaal 1,15 meter hoogte.

Disciplines 

beachvolley netbal zitvolleybal
minivolleybal volleybal

Aanbieders

1° Kon. Belgische Volleybalverbond (Belgische federatie) www.volleyvvb.be
Vlaams Volleybalverbond (Vlaamse federatie) www.volleyvvb.be
West-Vlaams Volleybalverbond (Provinciale federatie) www.kwvbv.be

2° Vlaamse Krachtbal & Recreatiesport Liga - Sporttak Volleybal 
(Vlaamse federatie)
VLM West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

3° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

4° Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding en Sport www.kwb.be/falos
(Vlaamse federatie)

5° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

6° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

7° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

8° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie 

9° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

10° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

11° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

12° Psylos - Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de www.psylos.be
Geestelijke Gezondheidszorg (Vlaamse federatie)
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Vuurwapenschieten
Wapensport

Het zo precies mogelijk raken van een doel (bv. een roos) met een kogel die afgevuurd wordt vanuit een
vuurwapen.

Er zijn twee families volgens het soort vuurwapen, die elk op hun beurt ingedeeld worden volgens het ge-
bruikte type van vuurwapen.
Soorten wapens:
- geweer of karabijn: types zijn klein kaliber, groot kaliber en luchtgeweer;
- pistool: types zijn vrij pistool, standaard pistool en snelvuurpistool.
Er wordt gebruikelijk geschoten van uit drie houdingen: liggend, knielend en staand.

Vormen van schieten met een vuurwapen:

BUKSSCHIETEN:
historische sportuitvoering van het geweerschieten. Met de zware buks poogt een peloton (ploeg van 6
schutters) 18 houten stopjes, gemonteerd bovenaan een 16 meter hoge schietboom, af te schieten.

KLEISCHIETEN
met een door een jachtgeweer afgeschoten kogel pogen een kleischijf, een schotelvormig voorwerp, te
raken. De schotel, die van op een bepaalde afstand gekatapulteerd wordt door een machine, moet een op-
gejaagde en wegvliegende vogel (duif) imiteren.

Disciplines:
- skeet: de schutter krijgt de kans om met één patroon een kleischijf te raken. In totaal moet hij van op ver-

schillende posten 25 schijven proberen te raken;
- trap: opgesteld achter een gracht krijgt de schutter de kans om van op 15 meter afstand en met 2 op-

eenvolgende patronen een schijf te raken;
- jachtparcours: simulatie op de jacht waarbij in een bosrijk en heuvelachtig gebied vanuit verschillende

posten op allerlei types van schijven wordt geschoten.

FLESSENSCHIETEN
evenals het kleischieten is flessenschieten een alternatief voor het vroegere “schieten op duiven”. De schut-
ter moet van op 40 à 58 meter afstand de bodem van een aan de hals opgehangen fles volledig stuk schie-
ten. De fles kan ofwel stil hangen, ofwel aan de ketting een slingerende beweging maken.
Flessenschieten is blijven leven als een volkssport en heeft zich niet kunnen ontwikkelen zoals kleischie-
ten, dat zelfs een olympische sport is geworden.

KLEPSCHIETEN
schieten met een 6mm karabijn van uit een aanlegpaal als steunpunt naar een 19 à 24 meter lange recht-
opstaande schietboom. Bovenaan de schietboom is een metalen scharnierende klep met een diameter van
2,5 en 3,5 mm als te treffen doel.

PARCOURSSCHIETEN
het zo vlug en precies mogelijk opeenvolgend aanschieten van verschillend verspreid opgestelde doelen, al
dan niet gepaard met een kleine verplaatsing van de schutter. Het doel is de klassieke kartonnen schijf met
roos of stalen platen in lepelvorm.

Disciplines 

buksschieten klei(duif)schieten schieten
flessenschieten klepschieten skeet
geweerschieten luchtgeweerschieten trapschieten
jachtparcours parcoursschieten vuurwapenschieten
karabijnschieten pistoolschieten

ATLAS VAN DE SPORT 127

VUURWAPENSCHIETEN

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 127



Aanbieders

1° Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen www.sportschieten.be
(Belgische federatie)
Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen - Ned. Afdeling www.sportschieten.be
(Vlaamse federatie)
KVBSV West-Vlaanderen (Provinciale federatie) members.tripod.com/kvbsv_wvl

2° Nationale Sportschuttersconfederatie (Belgische federatie)
Landelijk Sportschutters Verbond Fros (Vlaamse federatie) www.fros.be

3° Belgische Federatie van Kleischieten (Belgische federatie) http://home.tiscali.be/fbtc-bfk
Federatie Kleischutters Vlaamse Liga (Vlaamse federatie) www.fkvl.be
De Dooman Schutters (Provinciale federatie)

4° Vlaamse Traditionele Sporten (Vlaamse federatie) www.vlas.be
PC West Vlaamse Traditionele Sporten (Provinciale federatie)

5° Belgian Parcours Shooting Association (Belgische federatie) www.bpsa.be

6° Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden www.vlaamseschuttersgilden.be
(Vlaamse federatie)

7° Belgische Flessenschuttersbond - Afdeling Vlaanderen www.demeiboomclubs.be
(Vlaamse federatie)

8° Vlaamse Schutterskonfederatie (Vlaamse federatie) www.sportschieten.be

9° FROS Amateursportconfederatie (Provinciale federatie)

10° Belgische Politiesportbond (Belgische federatie) www.bpsb.be
Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige vleugel (Vlaamse federatie)
Belgische Politiesportbond - Afdeling West-Vlaanderen (Prov. federatie)

12° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

Wandelen
Natuursport

Het wandelen kan beoefend worden op twee manieren: traditioneel wandelen en sportief wandelen.

Bij TRADITIONEEL wandelen ligt het accent op het recreatieve waarbij een bepaalde afstand (b.v. 5 km, 10
km, 20 km, 40 km) wordt afgelegd.

Bij het SPORTIEF wandelen gaat de aandacht uit naar een gebruik van meer lichaamsdelen (zoals nek,
romp, armen) waardoor er een extra verbruik van calorieën kan worden vastgesteld.

NORDIC WALKING is afgeleid van het langlaufen en wordt er gebruik gemaakt van twee wandelstokken of
poles (met een gewicht van 150 tot 300 gram). In rust moet de onderarm parallel zijn aan de bodem.

MASAI WALKING kopieert de wijze van gaan van de Afrikaanse Masai: mooi rechtop lopen, op blote voeten
en op een zachte ondergrond. Dit wordt gesimuleerd door gebruik te maken van speciale schoenen die bij
de gebruiker een rechtopstaande houding afdwingen, waardoor een juiste voetafrol bekomen wordt, de spie-
ren getraind en de gewrichten ontlast worden.
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Disciplines 

bergwandelen Masai walking wandelen
jogging Nordic walking

Aanbieders

1° Aktivia (Vlaamse federatie) www.aktivia.be
Provinciale Commissie Aktivia - West-Vlaanderen (Prov. federatie)

2° Belgisch Volksportverbond (Belgische federatie)
Vlaamse Wandelfederatie (Vlaamse federatie) www.vwf.be

3° Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie (Vlaamse federatie) www.vwofederatie.be

4° Nordic Walking Belgium (Belgische federatie) www.nordicwalking.be

5° Vrije Vlaamse Recreantensporten (Vlaamse federatie) www.vvr-info.be

6° Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding en Sport www.kwb.be/falos
(Vlaamse federatie)

7° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

8° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

9° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

10° Sportievak (Vlaamse federatie) www.sportievak.be

11° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

12° Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en www.asbtd.be
Gedialyseerden (Belgische federatie)

13° Psylos - Vlaamse Federatie www.psylos.be
voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg
(Vlaamse federatie)

14° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be

Waterpolo
Watersport

Twee ploegen van zeven spelers pogen de 400 à 450 gram wegende waterbestendige bal met een omtrek
van 68 tot 71 cm al zwemmend in het doel van de tegenstrever te gooien. De wedstrijd wordt betwist over vier
perioden van 9 minuten met telkens een rustperiode van 2 minuten. De duur van de lagere klassen kunnen
beperkt worden tot 4 perioden van 7 minuten. Een miniemenwedstrijd duurt viermaal 5 minuten.

Terrein:
rechthoekig afgebakende watervlakte van 20 à 30 meter lang en 8,20 meter breed. Het doel is 3 meter breed
en 0,90 meter hoog en drijft op het wateroppervlak. Gezien waterpolo overwegend gespeeld wordt in een
zwembad, is voor internationale wedstrijden voorgeschreven dat de minimum diepte 1,80 meter moet be-
dragen.
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Disciplines 

polo
waterpolo

Aanbieders

1° Kon. Belgische Zwembond (Belgische federatie) www.belswim.be
Vlaamse Zwemfederatie (Vlaamse federatie) www.zwemfed.be
Vlaamse Zwemfederatie Prov. Afd. West-Vlaanderen users.skynet.be/zwemfed-wvl
(Provinciale federatie)

2° Arbeiderswatersportbond van België (Belgische federatie)
Amateurwatersportbond (Vlaamse federatie) www.aws.be.tf
Amateurwatersportbond West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

3° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Waterskiën
Watersport

De op ski’s staande skiër wordt voortgetrokken door een motorboot.

Disciplines (afhankelijk van het parcours en de ski’s):
- figuren: hangend aan een koord achter een voortracende boot en staand op twee lange ski’s bepaalde

voorgeschreven of vrije figuren uitvoeren. De skiër kan hiervoor ook gebruik maken van de wake of golf-
slag van de motorboot;

- schansspringen: hangend aan een koord achter een voortracende boot en staand op twee lange ski’s een
schans bestijgen met de bedoeling achteraf een zo sierlijk en ver mogelijke sprong in de lucht uit te voeren;

- slalom: hangend aan een koord achter een voortracende boot en staand op twee lange ski’s een bepaald
parcours tussen boeien afleggen;

- blootsvoets: de klemtoon ligt hier op het blootsvoets uitvoeren van de proef;
- wakeboard: hangend aan een koord achter een voortracende boot en staand op een korte brede plank

(board) spectaculaire en imponerende figuren uitvoeren op de door de boot achtergelaten wake of kunst-
matige golf.
De stijlen zijn:
* freestyle: tussen twee boeien (heen en terug) 10 verschillende vooraf aangekondigde figuren uitvoeren;
* freeride: de rider poogt aan de hand van een vrije presentatie van een reeks van 10 à 20 figuren om het

meest indruk te maken, show te geven en te imponeren;
- boogieboard: alternatief voor wakeboard. De skiër gooit een ronde plank in de branding, springt vervol-

gens op de ‘board’ en poogt de golven van de branding te overwinnen.

Disciplines 

blootvoetwaterskiën schansspringen wakeboarden
boogieboarden slalom waterskiën
figuurwaterskiën

Aanbieders

1° Kon. Belgische Waterskifederatie (Belgische federatie)
Waterski Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.waterski.be
West-Vlaanderen Waterski (Provinciale federatie) www.west-vlaanderenwaterski.be

2° Belgian Wakeboard Association (Belgische federatie) www.wakeboard.be
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Wielrennen
Wielsport

Zich individueel en op eigen kracht fietsend zo vlug mogelijk verplaatsen over een bepaalde afstand of over
een bepaald parcours.

Disciplines:
- De WEG: wedstrijd op de (eventueel afgesloten) openbare weg.

De verschillende vormen zijn:
* tijdrijden: individueel of per ploeg;
* wegwedstrijd: ééndaagse wedstrijd of rittenwedstrijd;
* criterium: meerdere rondes op een kort parcours.

- De BAAN: wedstrijd op een ovalen houten of betonnen piste.
De verschillende vormen zijn:
* achtervolging: twee renners of twee ploegen van vier renners achtervolgen elkaar. Beide partijen star-

ten op het tegenoverliggende rechte baanstuk. Winnaar wordt de renner die de kleinste tijd heeft gedaan
over de af te leggen afstand (4 km voor heren en 3 km voor dames). Bij ploegen (4 km) telt de tijd van de
derde renner. De zege wordt voortijdig toegekend wanneer een renner of ploeg in de loop van de proef
wordt ingehaald.

* keirin: Japanse variante op de puntenkoers.
* ploegenkoers: ploegen van twee renners strijden om de overwinning. Terwijl de ene ploegmaat koerst,

rijdt de andere rustig verder. Na een bepaalde rustperiode lossen de renners elkaar af met een geza-
menlijke trek- en afduwbeweging.

* puntenkoers: de renners strijden om het behalen van het meeste punten. Deze worden toegekend over-
eenkomstig de behaalde plaats in de spurt bij bepaalde rondes in de loop van de wedstrijd (40 km voor
heren, 25 km voor dames). Het “nemen” van een volledige ronde voorsprong levert extra voordeel op bij
het opmaken van het eindklassement.

* sprint: twee renners rijden tegen elkaar over een aantal rondes dat het dichtst de 1.000 meter benadert. 
Winnaar is de renner die het eerst twee overwinningen behaalt. Om in een voordelige positie te komen
voor de eindspurt kan het gebeuren dat de twee surplacen ten einde de koppositie op te dringen aan de
tegenstrever.

* stayeren: renner en stayer (de motorrijder of gangmaker) vormen een team en pogen om het eerst de
af te leggen afstand te overbruggen. De stayer staat meer recht op zijn motor dan dat hij zit, zodat de ren-
ner maximaal kan profiteren van de slipstream of aanzuigkracht. De renner rijdt optimaal wanneer hij
de rol die achteraan de motor is bevestigd, bijna raakt.

* tijdrijden: individueel en startend uit staande positie de beste tijd behalen over 1.000 meter (heren), of
500 meter (dames). 

- Het VELD: wedstrijden die hoofdzakelijk gereden worden op een buitenparcours met natuurlijke hinder-
nissen en indien nodig of gewenst, aangevuld met kunstmatige. De verschillende vormen zijn:
* bi-trial: individuele wedstrijd die als voorloper van het mountainbiken kan worden beschouwd.
* cyclocross of veldrijden: wedstrijd in groep.
* mountainbike: rijden met een speciale fiets in één van de vier disciplines:

° BMX: het rijden op een kleine crossfiets
Disciplines:
- cross op een ruw, zanderig en bultig terrein of dirt waarbij op elke bult een sprong met bijhorende

stunt of trick behoort(zoals bij het motorcross);
- street waarbij op straat alle mogelijke obstakels worden genomen, desnoods “al dansend”. 

° crosscountry: het om het eerst afleggen van een bepaald parcours met verschillende natuurlijke hin-
dernissen, zoals beklimmingen en steile afdalingen;

° downhillbiking: het om het eerst afdalen van een korte natuurlijke berghelling;
° duo-slalom: twee deelnemers rijden om het snelst naar beneden. Wippend over heuveltjes snijden ze

daarbij elkaar de bochten af;
° trial-riding: het om het snelst afleggen van een halsbrekend obstakelparcours zonder een voet aan de

grond te zetten.
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- CYCLOBAL: discipline waarin de fiets gecombineerd wordt met een bal. Twee ploegen van elk twee op
fietsen gezeten spelers pogen gedurende 2 x 7 minuten op een verhard en omboord terrein van 12 x 14
meter een 500 gram zware bal met een diameter van 17cm met behulp van één van de fietswielen naar
elkaar door te spelen en in 2 x 2 meter groot doel van de tegenstrever te deponeren. De fietsen zijn zo uit-
gerust dat snel kan gestart worden (klein verzet), ze hebben een speciaal stuur en een vaste pion.

- FIETSPOLO: variante op het cyclobal en enkel gespeeld door vrouwen. De bal wordt niet gespeeld door een
fietswiel, maar door een polostok (stok van maximum 1 meter met aan het uiteinde een “hamer”).

- FREESTYLE: het uitvoeren op een kleine lichte fiets van allerlei acrobatische bewegingen. De mogelijk-
heid hiertoe wordt ondermeer geboden door het stuur dat 360° kan draaien.

- KUNSTWIELRENNEN: rijdend op een speciale fiets voert de kunstwielrijder binnen een cirkel van 4 meter
diameter een aantal voorgeschreven oefeningen (200 in twee versies) zo perfect mogelijk uit binnen een
bepaald tijdsbestek en zonder een voet aan de grond te zetten. De moeilijkheidsgraad van elke oefening
bepaalt het maximaal aantal te behalen punten.

- MOUNTAIN BOARDING is een combinatie van snowboard en mountainbike. Het is het rijden op een berg-
helling vol natuurlijke hindernissen. De rijder staat op een plank (board) die vooraan en achteraan ge-
dragen wordt door een koppel wielen. De rijder dient zelf de meest gunstige weg uit te zoeken door zijn
lichaamsgewicht te verplaatsen.

- SLOBE STYLE: met een mountainbike om ter vlugst afdalen van een trap met groot niveauverschil, inbe-
grepen enkele schansen waarop spectaculaire sprongen uitgevoerd worden.

- TRIKKE: inhalend op de body-workout is er nu ook trikke als de sportieve driewieler. De lichte opvouwbare
uit hoogwaardig alumunium gebouwde driewieler wordt niet vooruit getrapt of geduwd, maar voortbewo-
gen door het voortdurend verplaatsen van het lichaamsgewicht in een carve-beweging zoals bij het skieën.
(info: www.trikke-belgium.com)

- WIELERTOERISME (cyclotoerisme): het eerder recreatief rijden, ook in groepsverband.

Binnen het wielrennen vormt het LIGGEND FIETSEN een afzonderlijke groep.
De ligfiets, ontwikkeld in de jaren dertig van de twintigste eeuw, steekt geleidelijk aan de kop op en verschijnt
regelmatiger in het straatbeeld. Door een rugliggende houding is een hogere snelheid haalbaar.
Er zijn verschillende uitvoeringen:
- met korte wielbasis (niet comfortabel ingevolge schokgevoeligheid);
- met lange wielbasis;
- met aandrijving op het voorwiel;
- als driewieler;
- als wedstrijdfiets (laag bij de grond en met aerodynamische vorm);
- ingekapseld (als een zeppelin).

Afgeleid van de ligfiets en gecombineerd met de roeiergometer heeft de Antwerpse roeikampioen Paul de
Weert in 1981 de ROEIFIETS ontworpen. De fietser maakt niet de klassieke ronddraaiende trapbeweging,
doch beweegt zich voort door voeten en armen in tegensteld ritme voor- en achteruit te duwen.
Meer info op “www.roeifiets.be”.

Wielrennen voor personen met een handicap

Als variant op het fietsen kan de gehandicapte sporter “handbiken”. Het voortbewegen gebeurt met behulp
van de handen. Als sport is handbiken een goede opstap voor het later beoefenen van het wheelen. Whee-
len is het rolstoelracen of driewielrijden en wordt meestal uitgevoerd op een atletiekpiste.
Specifiek voor de sporter met visuele handicap is er het “tandemracen”. Met behulp van de piloot (voorrij-
der) kan de stoker (achterrijder) het tandemracen beoefenen.
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Disciplines 

achtervolging fietspolo sprint
baanwielrennen freestyle biking stayeren
bi-trial handbiken tandemrijden
BMX keirin tijdrijden
cross-country kunstwielrijden trial
cyclobal ligfietsen trikke
cyclo-cross mountainbiking veldrijden
cyclo-toerisme rijwieltoerisme wheelen
downhillbiking rittenwedstrijd wielertoerisme
driewielrijden roeifietsen wielrennen op de baan
fietsen rolstoelracen wielrennen op de weg

Aanbieders

1° Kon. Belgische Wielrijdersbond (Belgische federatie) www.kbwb-rlvb.be
Wielerbond Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.wielerbondvlaanderen.be
Wielerbond Vlaanderen - Afdeling West-Vlaanderen www.wielerbondvlaanderen.be/
(Provinciale federatie) west-vlaanderen

2° Kon. Belgische Bond voor Rijwieltoeristen (Belgische federatie) www.cyclo.be
Belg. Bond voor Rijwieltoeristen Afd. West-Vlaanderen www.bbrwestvlaanderen.be
(Provinciale federatie)

3° Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie (Vlaamse federatie) members.chello.be/sf16499/ovwf.htm

4° Fietsersbond Vlaanderen (Vlaamse federatie) www.fietsersbond.be

5° Vlaamse Wielrijdersbond (Vlaamse federatie) www.vlaamsewielrijdersbond.be

6° Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten www.waod.be
(Belgische federatie)
Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten www.waod.be
Vlaamse Vleugel (Vlaamse federatie)

7° Wielertoeristenclubverbond van de Leiestreek www.wtcv-leiedal.be
(Provinciale federatie)

8° Fietspromo (Vlaamse federatie) www.fietspromo.be

9° Human Powered Vehicles Belgium (Belgische federatie) www.hpv.be

10° Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding en Sport www.kwb.be/falos
(Vlaamse federatie)

11° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

12° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

13° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

14° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

15° Sportievak (Vlaamse federatie) www.sportievak.be

16° Belgische Politiesportbond (Belgische federatie) www.bpsb.be
Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige vleugel (Vlaamse federatie)
Belgische Politiesportbond - Afdeling West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

17° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

18° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

ATLAS VAN DE SPORT 133

WIELRENNEN

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:50  Pagina 133



Windsurfen
Watersport

Aangedreven door de stuwkracht van de wind zich staande op een plank voortbewegen op een wateropper-
vlak. De plank, als vervanger van de boot, heeft geen stuurinrichting. De besturing geschiedt door het ma-
noeuvreren met de mast die steekt in een op de plank gemonteerde bol. Zo kunnen bewegingen in de vier
richtingen worden uitgevoerd.

Varianten

BODYBOARDEN of BOOGIEBOARDEN
liggend op een korte plank je door de golven laten meevoeren, richting strand.

FREESTYLE SURFEN
wedstrijdsurfen zonder vooraf opgelegde bewegingen of stijlen te moeten uitvoeren, maar pogen te scoren
bij de jury door de aard van het surfen.

FUNSURFEN
surfen louter voor het plezier en de ontspenning.

GOLFSURFEN
zonder zeil wordt gepoogd, gebruik makend van de stuwkracht van grote zeegolven, zo lang mogelijk in
evenwicht staand de grootst mogelijke afstand af te leggen.

KITESURFEN
zich op een surfplank of speciale board op het zeewater bewegen met behulp van de stuwkracht van de
wind op een kite of windvlieger. Deze is gemaakt uit een ingenieus opblaasbaar buizensysteem dat de vlie-
ger kan oppompen, zodat men na een val opnieuw vanuit het water kan starten.

SKIMBOARDEN
na het nemen van een aanloop op het strand de plank in het ondiepe water gooien, er op springen en ver-
volgens zo lang mogelijk recht blijven staan.

SPEEDSAIL
tijdens perioden van minder goed weer wordt de surfplank gewisseld voor de speedsail (zie zeilwagenrij-
den)

Disciplines 

bodyboarden golfsurfen speedsail
boogieboarden kitesurfen surfen
freestyle surfen plankzeilen windsurfen
funsurfen skimboarden

Aanbieders

1° Kon. Belgisch Yachtingverbond (Belgische federatie) www.sailing.be
Vlaamse Yachting Federatie (Vlaamse federatie) www.vyf.be

2° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

3° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

134 ATLAS VAN DE SPORT

WINDSURFEN

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:51  Pagina 134



Worstelen
Vecht- en/of verdedigingssport

Twee kampers pogen de beide schouders van de tegenstrever met behulp van bepaalde grepen en klemmen,
tegen de mat te drukken. Indien geen van beiden hierin lukt binnen een bepaalde tijd, wordt de winnaar be-
paald door toegekende punten.

Stijlen:
- Grieks-Romeinse stijl: de kampers mogen bij het uitvoeren van hun acties enkel gebruik maken van hun

bovenste ledematen. De acties mogen enkel gericht zijn op de bovenste ledematen van de tegenstrever;
- vrije stijl: de kampers mogen bij het uitvoeren van hun acties gebruik maken van zowel hun bovenste als

onderste ledematen. De acties mogen gericht zijn op zowel de bovenste als onderste ledematen van de te-
genstrever.

Varianten

ARMWORSTELEN:
de twee opponenten zitten elk aan een kant van een tafel, de voeten plat op de grond. Ze haken elk een hand
in elkaar terwijl de andere hand een opstaande buis op de tafel vasthoudt. Tijdens het zijdelings duwen
moet de elleboog contact blijven houden met de tafel. De winnaar is hij die de arm van de tegenstrever kan
neerduwen, richting tafelblad.

CATCH
spectaculaire vorm van worstelen, gebaseerd op entertainment en show.

SUMBOWORSTELEN:
naast het in het Westen gekende worstelen is er nog de Oosterse vorm sumboworstelen die verwant is met
het klassiek worstelen en judo.

SUMOWORSTELEN:
Japanse worstelstijl waarbij de tegenstrevers elkaar pogen uit de ring van 4,5 meter diameter te werken of
op de grond te krijgen met behulp van zowat 48 mogelijke grepen. Een wedstrijd wordt voorafgegaan door
een ritueel van zout strooien in de ring en de tegenstrevers pogen elkaar te imponeren door beurtelings met
een voet op de grond te stampen, tegelijk dienend als balansoefening. Het lichaamsgewicht van de kampers
is van groot belang en is ongezond hoog.

Disciplines 

armworstelen sumboworstelen worstelen Grieks-Romeinse stijl
catch sumoworstelen worstelen vrije stijl
Grieks-Romeins worstelen

Aanbieders

1° Kon. Belgische Worstelbond (Belgische federatie)
Vlaamse Worstelbond (Vlaamse federatie)

2° Vlaamse Vechtsport Associatie vzw (Vlaamse federatie) www.vva.be
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Wushu
Vecht- en/of verdedigingssport

Verzamelnaam voor de Chinese vechtsporten met diverse stijlen van gewapend en ongewapend vechten.
Vaak wordt de benaming kung fu gebruikt, maar dit is ten onrechte. Kung fu betekent letterlijk: vaardigheid.

Er zijn tien vormen of disciplines:
- changquan: met de vuist;
- daoshu: met breedzwaard;
- gunshu: met stok;
- jianshu: met rechtzwaard;
- nandao: met breedzwaard;
- nangun: met stok
- qiangshu: met speer;
- taichi: met de vuist;
- taijijian: met zwaard;
- taiji quan: met de vuist.

Wushu bestaat uit een opeenvolging van trage, zachte, ronde bewegingen die in alle rust en vloeiend wor-
den uitgevoerd. Door het trage tempo verhoogt de concentratie en is het een vorm van natuurlijke medita-
tie. De bewegingen zijn gebaseerd op het Yin-Yan principe. Wanneer men naar voor beweegt, staat men
altijd klaar om te veranderen en naar achter te bewegen. Wanneer men zich moet verdedigen, is men altijd
paraat om over te gaan tot de aanval. Vandaar de continue vloeiende bewegingen. Vandaag ligt de klemtoon
bij wushu minder op de vechtkunst, maar eerder op de beoefening voor de gezondheid.

Disciplines 

changquan kung fu shaolin
daoshu nandao taichi
gunshu nangun taijiquan
jianshu qiangshu wushu

Aanbieders

1° Belgische Wushufederatie (Belgische federatie) www.belgianwushufederation.co
Vlaamse Wushufederatie (Vlaamse federatie) www.vwuf.be

2° Vlaamse Wushu Academie (Vlaamse federatie)

3° Shaolin Kung Fu en Tai Ji Chen Academie (Vlaamse federatie) www.shaolin.be

4° Vlaamse Vechtsport Associatie (Vlaamse federatie) www.vva.be

Yoga
Expressiesport

Het uitvoeren van ademhalings- en lichaamsoefeningen om tot bewuste ontspanning te komen en daar-
door de geestelijke gezondheid te bevorderen.

Er zijn verschillende niveaus. Zo is er ondermeer HATHA YOGA, waarbij de klemtoon ligt op ademhalings-
technieken om geest en lichaam in balans te brengen, en ASHTANGA YOGA dat een meer krachtige en ac-
tieve vorm is van hatha yoga.
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Disciplines 

ashtanga yoga hatha yoga yoga

Aanbieders

1° Yoga Federatie van de Nederlandstaligen van België www.yogafederatie.be
(Vlaamse federatie)

2° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

3° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

4° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

5° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Zaalvoetbal
Balsport

Van het voetbal afgeleid balspel, normaliter in zaal gespeeld, tussen twee ploegen van elk 5 spelers. Er
wordt gepoogd de bal in het doel van de tegenpartij te trappen. De speelduur is 2 x 25 minuten. Internatio-
naal wordt gespeeld gedurende 2 x 20 minuten reële speeltijd. Met uitzondering van de doelverdediger mag
de bal niet met de arm of hand beroerd worden. Risicovol lichamelijk contact is verboden. Tijdens de wed-
strijd mag constant gewisseld worden.

Terrein:
rechthoekig speelveld van maximum 42 x 25 meter en minimum 25 x 15 meter. Het doel is 3 meter breed
en 2 meter hoog.

De term FUTSAL wordt door de wereldvoetbalbond FIFA gebruikt als internationale benaming voor het zaal-
voetbal. Internationaal wordt voor zaalvoetbal soms ook de benaming FIVE A SIDE gebruikt.

Disciplines 

five a side futsal zaalvoetbal

Aanbieders

1° Belgische Zaalvoetbalbond (Belgische federatie) www.belgianfutsalfed.be
Vlaamse Zaalvoetbalbond (Vlaamse federatie) www.vlaamsezaalvoetbalbond.com
Vlaamse Zaalvoetbalbond PC West-Vlaanderen (Prov. federatie) www.vzvbwestvlaanderen.com

2° Kon. Belgische Voetbalbond (Belgische federatie) www.footbel.com
KBVB PC West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

3° Kon. Katholieke Sportfederatie van België (Belgische federatie)
Kon. Vlaamse Voetbalbond (Vlaamse federatie) www.kvv.be
Kon. Vlaamse Voetbalbond - Oost- & West-Vlaanderen (Prov. federatie)

4° Kon. Belgische Bedrijfssportbond (Belgische federatie)
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (Vlaamse federatie) www.vlaamse-bedrijfssport.be
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (Provinciale federatie)

5° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

6° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

7° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)
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Zeilen
Watersport

Zeilen of yachting is zich met een boot over het water voortbewegen. De stuwingskracht wordt gepuurd uit
de stuwing van de wind op het zeil.

Types en klassen van boten:
De twee types boten, kielboot en zwaardboot of jol, hebben elk verschillende klassen volgens hun grootte
en het zeiloppervlak.
Vooreerst is er de Olympische klasse met de 470, Finn, Laser en Laser radial voor dames. In de Aanloop-
klasse of de Pré-olympische klasse hebben we de 420, de Cadet, Europe, Laser radial (zowel voor heren als
dames), Laser 4,7, de Optimist en de Splash. De Nationale klasse bevat de 490, 505, Draak, Fireball, Flying
junior, de OK Jol, Ponant, Snipe, Spirou en Vaurien.

De nieuwste vorm is catamaranzeilen waarbij de boot laveert op één van de twee rompen.

Disciplines 

catamaranvaren yachting zwaardbootzeilen
kielbootzeilen zeilen

Aanbieders

1° Royal Belgian Sailing Club (Belgische federatie) www.rbsc.be

2° Kon. Belgisch Yachtingverbond (Belgische federatie) www.sailing.be
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea www.vvw.be
(Vlaamse federatie)

3° Kon. Belgisch Yachtingverbond (Belgische federatie) www.sailing.be
Vlaamse Yachting Federatie (Vlaamse federatie) www.vyf.be

4° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

Zeilwagenrijden
Watersport

Het zich voortbewegen of het afleggen van een parcours in een voorgeschreven ‘dragende constructie’ waar-
bij de voortstuwingskracht gepuurd wordt uit de stuwing van de wind op het zeil.

Varianten

BLOKART
De blokart is een kleine compacte zeilwagen, afkomstig uit Nieuw-Zeeland, die, naarmate de windkracht,
snelheden tot 90 km kan halen. De wagen is in amper zeven minuten monteerbaar zonder gereedschap. De
activiteit beperkt zich niet tot zand, maar kan ook op parkeerterreinen. Er is alleen harde ondergrond nodig.

BUGGYRIJDEN (of paracarting)
De zeiler zit in een buggy of karretje met één, met de voeten verdraaibaar, voorwiel en twee achterwielen
op één as. Het verplaatsen gebeurt door gebruik te maken van de kracht van de wind op het zeil dat door
bedrading verbonden is met de rijder (zoals bij het vliegeren of kiten) en door hem gemanipuleerd wordt in
functie van de richting die hij uit wil.
Buggyrijden is zeilwagen klasse 8. Internationaal wordt de term paracarting gebruikt.

138 ATLAS VAN DE SPORT

ZEILEN

Sporten:Opmaak 1  27-11-2007  13:51  Pagina 138



SPEEDZEILEN (of speedsailing)
De zeiler zit niet in een wagen maar staat recht op een plank met vier wielen. In feite kan speedzeilen be-
schouwd worden als windsurfen op land.
Er zijn drie types van wedstrijden: driehoeksbaan, slalom en endurance. Het type wordt meestal bepaald in
functie van strand- en weersomstandigheden.

Disciplines 

blokart endurance speedsail
buggyrijden paracarting speedzeilen
driehoeksbaan slalom zeilwagenrijden

Aanbieders

1° Landelijke Zeilwagenfederatie (Vlaamse federatie) www.lazef.be

2° Belgian Buggy Association (Belgische federatie) www.lazef.be/bba

3° Belgian Blokart Club (Belgische federatie www.belgianblokartclub.be
www.blokart.be

Zweefvliegen
Luchtsport

Zich als “vrijvlieger” verplaatsen in de lucht door middel van een vliegtuig zonder motor en met behulp van
thermiek, warme opstijgende lucht.

Er zijn twee essentiële vormen: vliegen met een zweefvliegtuig en met een soort parachute.

ZWEEFVLIEGTUIG
De besturing gebeurt door rolroeren in de twee vleugels en de staart. De snelheid kan kunstmatig beïnvloed
worden met bijkomende welvingskleppen in de beide vleugels, maar die behoren niet bij de basisuitrusting.
De verschillende types zweefvliegtoestellen worden bepaald door de spanwijdte van de vleugels.

VRIJE VLUCHT
Als “vrijvlieger” zich zwevend verplaatsen in de lucht met behulp van de vlak langs een helling bestaande
stijgwinden, eventueel met thermiek (warme stijgende lucht). Er zijn twee vormen van hulpmiddel:
* delta: driehoekig buizenstel overtrokken door een zeil, ook roallo genoemd. De piloot hangt in een soort 

harnas en bestuurt het toestel door met lichaamsbewegingen het zwaartepunt van het toestel te ver-
plaatsen;

* parapente: rechthoekige parachute, te besturen door een combinatie van verschillende touwen.

Bij delta en parapente stoot de “vrijvlieger” zich van de begane grond af aan de rand van een hoge steile
bergwand om z’n vrije vlucht aan te vangen. Vandaar ook de Franstalige term ‘vol de pente’. Bij zweefvlie-
gen wordt het zweefvliegtuig de lucht ingetrokken door een vliegtuig of een lier.

PARASAILING
Omwille van de natuurlijke omgeving is parasailing een alternatief en eerder een combinatie van parachu-
tisme en zeilen. De parasailer wordt door een krachtbron op land of water (bv. een meer) voortgetrokken aan
een kabel. Door de combinatie van de voortgaande beweging en de luchtweerstand op de ‘parachute’ kan
hij in de lucht constant bewegingen op beperkte hoogte uitvoeren.
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Disciplines

deltavliegen rogallo vrije vlucht
parapenting vol de pente zweefvliegen
parasailing

Aanbieders

1° Kon. Belgische Aëroclub (Belgische federatie) www.belgiumaeroclub.be

2° Belgische Zweefvliegfederatie (Belgische federatie)
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs (Vlaamse federatie) www.zweefvliegen.be

3° Belgische Vrije Vluchtfederatie (Belgische federatie) www.bvvf.be

4° Vlaamse Cluster van Luchtsporten (Vlaamse federatie) www.luchtsporten-in-

5° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

Zwemmen
Watersport

Met behulp van bepaalde zwemtechnieken beweegt de zwemmer zich voort in het water.

Technieken:
- crawl of vrije slag: snelste zwemstijl met als bijzonderste kenmerk dat de armen niet gelijktijdig maar af-

wisselend worden bewogen, van voren naar achteren terwijl de voeten beurtelings op en neer gaan;
- rugslag: gelegen op de rug worden afwisselend linker- en rechterarm bewogen;
- schoolslag: het lichaam blijft parallel met het wateroppervlak terwijl de handen samen vanuit de borst-

streek in het water naar voren worden gepriemd om dan net onder het wateroppervlak naar achter te
worden gebracht. De voeten worden tegengesteld aan de zwemrichting naar achter bewogen;

- vlinderslag of dolfijnslag: ontwikkeld uit de schoolslag. De armen worden gelijktijdig naar voor gebracht,
waarna ze op hetzelfde ogenblik voor de schouders in het water en vervolgens onder water naar achter
worden gebracht. De schouders blijven altijd parallel met het wateroppervlak, de benen bewegen syn-
chroon.

Om spierkracht in de benen bij te winnen maakt de zwemmer tijdens trainingen gebruik van zwemvinnen
waardoor ook sneller kan gezwommen worden.

Toepassingen:

KUNSTZWEMMEN
In en onder water worden allerlei sierlijke bewegingen uitgevoerd. Wanneer deze bewegingen gelijkmatig
in groep worden uitgevoerd op het ritme van begeleidende muziek spreken we van synchroon zwemmen of
waterballet.

SCHOONSPRINGEN
Het in het water springen van op een duikplank.
De quotering staat in relatie met de hoogte van de duikplank, de moeilijkheidsgraad van de sprong en de ef-
fectieve uitvoering.
Er zijn twee soorten van springplank:
- vast platform (of torenspringen), waarvan de hoogte ofwel 10m, 7,5m of 5 meter bedraagt;
- verende plank (of kunstspringen), waarvan de hoogte ofwel 3 meter of wel 1 meter bedraagt.
De uitvoering van de sprong bestaat uit de zweeffase (gestrekt, gehoekt of gehurkt) en het induiken.
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Disciplines 

crawl schoolslag vinzwemmen
dolfijnslag schoonspringen vlinderslag
kunstspringen synchroon zwemmen waterballet
kunstzwemmen torenspringen zwemmen
rugslag

Aanbieders

1° Kon. Belgische Zwembond (Belgische federatie) www.belswim.be
Vlaamse Zwemfederatie (Vlaamse federatie) www.zwemfed.be
Vlaamse Zwemfederatie Prov. Afdeling West-Vlaanderen users.skynet.be/zwemfed-wvl
(Provinciale federatie)

2° Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -sport www.befos-febras.be
(Belgische federatie)
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport www.nelos.be
(Vlaamse federatie)
West-Vlaamse Vereniging voor Onderwatersport (Prov. federatie)

3° Arbeiderswatersportbond van België (Belgische federatie)
Amateurwatersportbond (Vlaamse federatie) www.aws.be.tf
Amateurwatersportbond West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

4° Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding en Sport www.kwb.be/falos
(Vlaamse federatie)

5° Fros Amateursportfederatie (Vlaamse federatie) www.fros.be

6° Gezinssportfederatie (Vlaamse federatie) www.gsf.be
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.gsfwvl.be

7° Seniorensport - Sportfederatie van de KBG (Vlaamse federatie) www.seniorensport.be
Seniorensport - Sportfederatie West-Vlaanderen (Provinciale federatie)

8° Seniorensportfederatie (Vlaamse federatie) www.s-sport.be

9° Sporcrea (Vlaamse federatie) www.sporcrea.be
Sporcrea West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporcrea.be

10° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

11° Sporta-federatie (Vlaamse federatie) www.sporta.be/federatie
Sporta West-Vlaanderen (Provinciale federatie) www.sporta.be/federatie

12° Vlaamse Studentensportfederatie (Vlaamse federatie) www.vssf.net

13° Belgian Paralympic Committee (Belgische federatie) www.paralympic.be
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Vlaamse federatie) www.vlg.be

14° Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en www.asbtd.be
Gedialyseerden (Belgische federatie)

15° Kon. Sportverbond der Doven van België (Belgische federatie) www.belgiumdeafsport.be
Vlaamse Dovensportbond (Vlaamse federatie)

16° Recreatief Aangepast Sporten (Vlaamse federatie) www.recreas.be
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Deel IV

Encyclopedische beschrijving 
van de sportfederaties
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Agrogolf
Belgisch niveau

Agrogolf
adres: Wittemolenstraat 152 • 8560 Moorsele
T  056 41 12 70 • F  056 42 31 89 • E  info@agrogolf.com • W  www.agrogolf.com
oprichtingsjaar: 2006
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
golf agrogolf

Specifieke informatie
Doel: het aanbieden van golf in een rustige, landelijke omgeving met grotere golfballen en -clubs.

Bijzonderheid: “Agrogolf” is een commerciële organisatie die in eerste instantie instaat voor het georgani-
seerd beoefenen van agrogolf in het kader van hoevetoerisme.

Aktivia
Vlaams niveau

Aktivia
adres: Ambachtenlaan 4 • 9880 Aalter
T  09 374 55 50 • F  09 374 06 46 • E  info@aktivia.be • W  www.aktivia.be
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 247
Antwerpen: 31 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 74 Vlaams-Brabant: 31 West-Vlaanderen: 109
aantal leden in Vlaanderen: 35.000

West-Vlaams niveau

Provinciale Commissie Aktivia - West-Vlaanderen
adres: Stedestraat 27 • 8550 Zwevegem
T  056 75 89 12 • E  rik.bulckaen@pandora.be • W  www.aktivia.be/clubs
oprichtingsjaar: 1985
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Aktivia
aantal clubs in West-Vlaanderen: 109
aantal leden in West-Vlaanderen: 13.050
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
wandelen jogging, Nordic walking, wandelen

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van het wandelen en het joggen.

All Belgium Kendo Federation
Belgisch niveau

All Belgium Kendo Federation (ABKF)
adres: Bosbessenlaan 6 • 3090 Overijse
T  0476 96 00 72 • F  02 534 02 28 • E  secretary@abkf.be • W  www.abkf.be
oprichtingsjaar: 1997
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Kendo Federation (IKF)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Belgium Kendo Renmei
aantal clubs in België: 43
aantal leden in België: 750

Vlaams niveau

Vlaamse Kendo, Iaido en Jodofederatie
adres: Plein 3 • 8551 Heestert
T  056 64 70 03 • E  secretaris@vkijf.be • W  www.abkf.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: All Belgium Kendo Federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 29
Antwerpen: 7 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 6 West-Vlaanderen: 4
aantal leden in Vlaanderen: 450

West-Vlaams niveau

adres: Geralaan 44 • 8310 Sint-Kruis
T  050 37 28 70
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 4
aantal leden in West-Vlaanderen: 40

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
kendo iaido, jodo, kendo

Specifieke informatie
Doel: het promoten van het Japans zwaardvechten en hierdoor de menselijke eer en waardigheid hoog hou-
den, evenals het blijvend streven naar zelfverwezenlijking.
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Amateurwatersportbond
Belgisch niveau

Arbeiderswatersportbond van België (AWSB)
oprichtingsjaar: 1933
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Confédération Sportive Internationale du Travail
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Fédération Travailliste Francophone de Nation

Vlaams niveau

Amateurwatersportbond (AWS)
adres: Boomgaardstraat 22/51 • 2600 Berchem
T  03 286 58 22 • F  03 286 58 23 • E  awssecretariaat@pi.be• W  www.aws.be.tf
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Arbeiderswatersportbond

Vlaamse Amateursportcentrale
Bloso: erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 24
Antwerpen: 7 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 6 Vlaams-Brabant: 5 West-Vlaanderen: 6

West-Vlaams niveau

Amateurwatersportbond West-Vlaanderen
adres: Recolettenstraat 29 • 8620 Nieuwpoort
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Amateurwatersportbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 6

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
duiken snorkelen
waterpolo waterpolo
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: het aanbieden van watersporten als zuivere amateursport, zowel competitief als recreatief, in een
geest van vrijetijdsbesteding en ter bevordering van een goede gezondheid.
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Association Belge de Discgolf
Belgisch niveau

Association Belge de Discgolf (ABDG)
adres: Avenue du Parc d’Amée 90 • 5100 Jambes
T  0474 37 88 94 • E  info@bwda.com • W  www.bwbda.com
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
frisbee discgolf

Specifieke informatie
Doel: een maximum aantal belangstellenden aantrekken door regelmatige trainingen, stages inscholen en
mediatisering.

Association of 
Martial Arts and Combat
Vlaams niveau

Association of Martial Arts and Combat (AMAC)
adres: Jos De Swertsstraat 28 • 2170 Merksem
T  03 645 42 05 • F  03 240 05 70 • E  hugo.bleys@pandora.be • W  www.amac.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: ATB Natuurvrienden Sport & Natuur
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 12

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
vecht- en/of verdedigingssport vechtsport, verdedigingssport

Specifieke informatie
Doel: het verzamelen van verschillende vechtsporten en het begeleiden en coördineren ervan.
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Belgian Blokart Club
Belgisch niveau

Belgian Blokart Club (BBC)
adres: Edith Cavellstraat 6 • 8400 Oostende
T  0477 30 05 51 • E  secretaris@bbcvzw.be • W  belgianblokartclub.be
oprichtingsjaar: 2004
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zeilwagenrijden blokart

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van Blokartliefhebbers, het verschaffen van info, het promoten van de sport door het or-
ganiseren van westrijden en het verdedigen van de belangen van de beoefenaars.

Belgian Bobsleigh and 
Luge Federation
Belgisch niveau

Belgian Bobsleigh and Luge Federation
adres: Poreistraat 36 • 3600 Genk
T  011 24 22 24 •F  011 22 13 39 • E  eddy@eddy.vreysevents.be • W  www.bobsleigh.com
oprichtingsjaar: 1924
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Bobsleigh & Lugue Federation (IBLF)
BOIC: olympische federatie
aantal clubs in België: 0
aantal leden in België: 10
aantal clubs in Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 7

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bobsleeën bobsleeën, rodelen

Specifieke informatie
Doel: het propageren van de bobsport en het deelnemen aan internationale wedstrijden.

Bijzonderheid: de “Belgian Bobsleigh & Luge Federation” kent geen clubs. De leden zijn rechtstreeks aan-
gesloten bij de federatie.
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Belgian Budokai-do 
Full Contact Karate Association
Belgisch niveau

Belgian Budokai-do Full Contact Karate Association (BBKA)
adres: Zeegrasstraat 13/011 • 8301 Knokke-Heist
T  050 51 65 06 • F  050 51 19 94
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Budokai-do Karate Federation Nepal (IBKF)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 8
aantal leden in België: 400
aantal clubs in West-Vlaanderen: 5
aantal leden in West-Vlaanderen: 300

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
karate karate

Specifieke informatie
Doel: het onderwijzen en verspreiden van de praktijk en de filosofie van de vechtkunst budokai-do, het or-
ganiseren van ontmoetingen, stages, demonstraties en wedstrijden met andere vechtkunst- en sportver-
enigingen.

Belgian Buggy Association
Belgisch niveau

Belgian Buggy Association (BBA)
adres: Mezenstraat, 12 8000 Brugge
T  0497 53 30 74 • E  bba@lazef.be • W  www.lazef.be/bba
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Landelijke Zeilwagenfederatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 8
aantal leden in België: 130
aantal clubs in Vlaanderen: 7
aantal leden in Vlaanderen: 110
aantal clubs in West-Vlaanderen: 7
aantal leden in West-Vlaanderen: 110

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zeilwagenrijden buggyrijden
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Specifieke informatie
Doel: het officialiseren van het buggyrijden (brevettenstructuur) en het organiseren van wedstrijden in sa-
menwerking met de zeilwagenfederatie.

Bijzonderheid: de BBA werd opgericht onder impuls van de “Landelijke Zeilwagenfederatie” (LAZEF) als een
adviserende organisatie die de zeilwagenfederatie helpt bij het zeilwagenrijden klasse 8 (kitebuggy).

Belgian Climbing Netwerk
Belgisch niveau

Belgian Climbing Netwerk
adres: Spruitjeshof 9 • 9472 Denderleeuw
T  0496 28 42 68 • W  www.belclimb.net
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
klimmen alpinisme, muurklimmen, rotsklimmen, canyoning

Specifieke informatie
Doel: over de taalgrens heen een interactief platform aanbieden aan alle Belgische en buitenlandse klim-
mers die zich wensen te informeren over de Belgische klimwereld.

Belgian Coarse Fishing Committee
Belgisch niveau

Belgian Coarse Fishing Committee (BCFC)
E  r.marcq@skynet.be • W  www.bcfc.be
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Pêche Sportive Eaux Douce
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Comité Confédéral de la Pêche de Compétition

Vlaams niveau

Confederaal Comité Competitie - Visserij (CCCV)
adres: Schaubeke 48 • 9220 Hamme
T  052 47 30 70 • E  erik@hengelen.be • W  www.hengelen.be
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgian Coarse Fishing Committee
Bloso: niet erkend
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West-Vlaams niveau

Vissersverbond West-Vlaanderen (VWVL)
adres: Rozenstraat 14 • 8552 Moen
T  056 75 60 09 • E  antoonbuddaert@belgacom.net • W  www.vissersverbond.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Confederaal Comité Competitie-Visserij

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen lijnvissen

Specifieke informatie
Doel: het regelen van het competitiehengelen op zoetwatervissen.

Bijzonderheid: de vereniging is de competitiecel van de confederatie “Vlaamse Vereniging van Hengel-
sportverbonden”.

Belgian Confederation of Anglers
Belgisch niveau

Belgian Confederation of Anglers (BCA)
adres: De Wijnandstraat 33 • 1000 Brussel
T  02 511 68 48
oprichtingsjaar: 1946
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Féd. Sport. des Pêcheurs Francophones de Belgique
aantal clubs in België: 596
aantal leden in België: 47.900

Vlaams niveau

Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden (VVHV)
adres: Astridlaan 30 • 8370 Blankenberge
T  050 41 40 77 • F  050 42 87 59 • E  info@vvhv.be • W  www.vvhv.be
oprichtingsjaar: 1979
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgian Confederation of Anglers

Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden & andere Dierenhobby’s
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 326
aantal leden in Vlaanderen: 13.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen boothengelen, lijnvissen, kusthengelen, vliegvissen
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Specifieke informatie
Doel: als koepelfederatie de hengelsport verdedigen en bevorderen, alsook het actief deelnemen aan de
strijd tegen water- en milieuvervuiling.

Bijzonderheden: de VVHV is een koepelfederatie van verschillende federaties:
- voor hengelen in zoetwater: “West-Vlaams Verbond van Lijnvissersmaatschappijen”, “Verbond van Vis-

teelt en Hengelsportverenigingen Provincie Oost-Vlaanderen”, “Antwerps Lijnvissersverbond”, “Kempisch
Lijnvissersverbond”, “Hengelsportvereniging Vlaams-Brabant”, “Vereniging Lijnvissers Centrumkana-
len”, “Verenigde Brabantse Lijnvissers”, “Centrale Maatschappij ter Beschering van de Riviervisserij”,
“Verbroedering Limburgse Lijnvissers”, “Maaslands Lijnvissersverbond”;

- voor boothengelen op zee: “Vlaams Verbond Boothengelen op Zee”;
- voor kusthengelen: “Vlaamse Federatie Kusthengelverenigingen”;
- voor vliegvissen: “Federatie van Vlaamse Vliegvissers”;
- voor vissen op karper: “Vereniging van Belgische Karpervissers”.

De VVHV is op zijn beurt, samen met de “Vlaamse Federatie Hondensport” op Vlaams niveau aangesloten
bij de “Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden,- en andere Dierenhobby’s” (VCHHD).

Belgian Country & 
Western Association
Belgisch niveau

Belgian Country & Western Association (BCWA)
adres: Lange Heiststraat 21 • 2800 Mechelen
T  015 33 75 05 • F  015 33 75 05 • E  bcwa@pandora.be • W  www.bcwa.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 300
aantal clubs in Vlaanderen: 66
Antwerpen: 14 Limburg: 9 Oost-Vlaanderen: 18 Vlaams-Brabant: 12 West-Vlaanderen: 13

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen linedance, countrydans

Specifieke informatie
Doel: de danshobby “country & western” zoveel mogelijk promoten en ondersteunen, ondermeer door het
inrichten van workshops.

Bijzonderheid: de vereniging is gekant tegen het inrichten van kampioenschappen en het toekennen van
awards.
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Belgian Cricket Federation
Belgisch niveau

Belgian Cricket Federation (BCF)
adres: Hoogstraat 6 • 2440 Geel
T  014 59 05 03 • F  014 59 33 46 • E  oconnor@pandora.be • W  www.cricket-belgium.com
oprichtingsjaar: 1990
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Cricket Council

European Cricket Council
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 13
aantal clubs in Vlaanderen: 13
Antwerpen: 8 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 2

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
cricket cricket

Specifieke informatie
Doel: het aanleren, promoten en verspreiden van de cricketsport.

Belgian Curling Federation
Belgisch niveau

Belgian Curling Federation (BCF)
adres: Avenue du Vert Bocage 5 • 1410 Waterloo
oprichtingsjaar: 2005
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: olympische federatie
aantal clubs in België: 1
aantal leden in België: 20

Vlaams niveau

adres: Dorpstraat 69 • 2811 Leest
T  0476 90 04 01 • E  walterverbueken@hotmail.com • W  users.skynet.be/curlingflanders
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in Vlaanderen: 1
Antwerpen: 1 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 20

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
curling curling
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Specifieke informatie
Doel: het beoefenen en promoten van curling als ijssport. 

Bijzonderheid: er is slechts één club in Vlaanderen: “Curling Club Flanders”, gehuisvest in Leest bij Me-
chelen. Naast een eigen clubkampioenschap zijn de leden voor het spelen van tornooien aangewezen op Ne-
derlandse clubs zoals in Zoetermeer en Tilburg.

Belgian Drug Free Powerlifting 
Federation
Belgisch niveau

Belgian Drug Free Powerlifting Federation (BDFPF)
adres: Winkelstap 15 • 2900 Schoten
T  03 645 14 61 • E  wim.backelant@pandora.be • W  www.bdfpf.be
oprichtingsjaar: 1989
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: World Drug Free Powerlifting Federation (WDFPF)
BOIC: niet aangesloten

West-Vlaams niveau

adres: Tientjesstraat 1 • 8530 Harelbeke
T  058 70 49 25
soort federatie: provinciaal contactpunt

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
gewichtheffen powerliften

Specifieke informatie
Doel: het beoefenen van de powerlifting op een dopingvrije wijze.

Bijzonderheid: de federatie staat zelf in voor de dopingcontrole. Ingeval van positieve test wordt de atleet
geschrapt van de ledenlijst.
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Belgian Floorball Federation
Belgisch niveau

Belgian Floorball Federation (BFF)
adres: Spechtlaan 11 • 9472 Iddergem
T  0479 40 06 82 • E  bff@floorball.be • W  www.floorball.be
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hockey floorball

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden van het floorball

Belgian Fly Fishing Committee
Belgisch niveau

Belgian Fly Fishing Committee (BFFC)
adres: Rue des Fosses 79 • 4801 Stembert
T  087 31 14 34 • F  087 31 14 34
oprichtingsjaar: 1984
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération internationale de la Pêche sportive-mouche
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Commission Sportive Pêche mouche
aantal clubs in België: 60
aantal leden in België: 9.000

Vlaams niveau

Federatie van Vlaamse Vliegvissers (FVV)
adres: Biezenhof E/1 • 8800 Roeselare
T  051 24 13 82 • E  vlaamse.vliegvisfederatie@skynet.be • W  www.vliegvissen.be
oprichtingsjaar: 1984
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgian Fly Fishing Committee

Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 20
Antwerpen: 2 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 5 Vlaams-Brabant: 5 West-Vlaanderen: 5
aantal leden in Vlaanderen: 1.100
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West-Vlaams niveau

adres: Biezenhof E/1 • 8800 Roeselare
T  051 24 13 82 • E  bernard.flahou@skynet.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 5
aantal leden in West-Vlaanderen: 250

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen vliegvissen

Specifieke informatie
Doel: de vliegvissport ontwikkelen en verspreiden door alle Vlaamse vliegvissers te verenigen en informa-
tie te bezorgen, en daarnaast de stem van de vliegvissers laten horen bij hogere instanties.

Bijzonderheid: de federatie is lid van de confederatie “Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden”.

Belgian Flying Disc Federation
Belgisch niveau

Belgian Flying Disc Federation (BFDF)
adres: Barastraat, 122 • 1070 Brussel
T  02 521 95 02 • F  02 521 08 41 • E  transind@skynet.be • W  www.frisbee.be
oprichtingsjaar: 1980
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: World Flying Disc Federation
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 13
aantal leden in België: 200
aantal clubs in Vlaanderen: 9
Antwerpen: 2 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 150

West-Vlaams niveau

adres: Viaductstraat 6 • 8000 Brugge
T  050 31 17 05 • E  glenn@frisbee.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 50

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
frisbee frisbee, ultimate frisbee

Specifieke informatie
Doel: het beoefenen en verspreiden van de frisbeesport.

Bijzonderheid: de wedstrijden worden gekenmerkt door de fair-play van de spelers waarbij zij zelf onder-
ling het spel beoordelen op z’n sportiviteit.
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Belgian Football League
Belgisch niveau

Belgian Football League (BFL)
adres: A. Vanheestraat 58 • 8470 Moere
T  059 27 38 50 • F  059 80 45 73 • E  jvdm22@hotmail.com • W  www.belgianbowl.be
oprichtingsjaar: 1987
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: European Federation of American Football
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: LFFAB
aantal clubs in België: 14
aantal leden in België: 540

Vlaams niveau

Flemish American Football League (FFL)
adres: E. Hielstraat 83 • 9050 Gentbrugge
T  09 222 54 24 • F  09 320 40 55 • E  info@americanfootball.be • W  www.americanfootball.be
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgian Football League
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 275
Antwerpen: 2 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 3

West-Vlaams niveau

Tribes
adres: A. Vanheestraat 58 • 8470 Moere
T  059 27 38 50 • F  059 80 45 73 • E  contact@tribes.be • W  www.tribes.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aangesloten bij: Flemisch American Football League
aantal clubs in West-Vlaanderen: 3
aantal leden in West-Vlaanderen: 125

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
American football American football, flag football

Specifieke informatie
Doel: de promotie en de organisatie van het American Football met het accent op jeugdrecrutering.
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Belgian In-line Hockey League
Belgisch niveau

Belgian In-line Hockey League (BILHL)
adres: Bourgognestraat 31 • 1190 Brussel
T  02 346 14 46 • F  02 346 94 20 • E  inlinehockeybelgium@skynet.be • W  www.inlinehockey.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 14
aantal clubs in Vlaanderen: 8
Antwerpen: 4 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
rolschaatsen in-line hockey

Specifieke informatie
Doel: het beoefenen en promoten van in-line hockey.

Bijzonderheid: de BILHL is actief als een afzonderlijke cel binnen de “Kon. Belgische Ijshockeyfederatie”.

Belgian Jet Sport & Boating 
Association
Belgisch niveau

Belgian Jet Sport & Boating Association (BJSBA)
adres: Calavoetstraat 114 • 1180 Brussel
T  02 376 25 81 • E  info@bjsba.be • W  www.bjsba.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: European JetSport & Boating Association
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorbootracen jetski

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van competities voor aangesloten gelicentieerde piloten.
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Belgian Karate Shotokan Academy
Belgisch niveau

Belgian Karate Shotokan Academy
adres: Stationsdreef 25 • 8800 Roeselare
W  www.bksa.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 27
aantal clubs in Vlaanderen: 27
Antwerpen: 6 Limburg: 10 Oost-Vlaanderen: 4 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 2

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
karate shoto(kan)

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden van het karate, meer in het bijzonder de discipline shotokan

Belgian Kempo Organisation
Belgisch niveau

Belgian Kempo Organisation (BKO)
adres: Sikkelstraat 9 • 1703 Schepdaal
T  02 569 69 93 • F  02 569 69 93 • E  daniel.haeyen@cyclone.be • W  users.skynet.be/kempo
oprichtingsjaar: 1984
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Shiniai Kempo Association (ISGTKA)

Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 15
aantal leden in België: 350
aantal clubs in Vlaanderen: 12
Antwerpen: 1 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 5 Vlaams-Brabant: 4 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 260

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
kempo kosho ryû, pai gai noon

Specifieke informatie
Doel: het promoten van kempo en aanverwante krijgskunsten.
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Belgian Kickboxing & 
Muaythai Organisation
Belgisch niveau

Belgian Kickboxing & Muaythai Organisation (BKBMO)
adres: Rode Kruisstraat 2 • 2360 Oud-Turnhout
T  0477 82 40 21 • F  014 43 05 92 • E  info@bkbmo.be • W  www.bkbmo.com
oprichtingsjaar: 1989
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Muaythai Council (WMC)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Org. Franc. de Kickboxing de Muaythai & Discipline
aantal clubs in België: 81

Vlaams niveau

Vlaamse Kickboxing en Muaythai Organisatie
adres: Rode Kruisstraat 2 • 2360 Oud-Turnhout
T  014 43 05 92 • F  014 43 05 92 • E  patrick.vanacker1@pandora.be • W  www.bkbmo.com
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belg. Kickboxing & Muaythai Organisation

Vlaamse Vechtsportassociatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 54
Antwerpen: 20 Limburg: 10 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 10 West-Vlaanderen: 6

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boksen boxe Française, boxe savate, kickboks, Thai boxing

Specifieke informatie
Doel: het beoefenen en promoten van de kickboks.

Belgian Motards
Belgisch niveau

Belgian Motards (BM)
adres: Kerrebroekstraat 52 • 9300 Aalst
T  053/21.60.44 • F  053 21 60 44 • E belgian.motards@skynet.be
oprichtingsjaar: 1979
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorrijden, motortoerisme

Specifieke informatie
Doel: het beheer van de kalender van het motortoerisme.

Bijzonderheid: Belgian Motards heeft geen clubs en treedt enkel op als kalenderbeheerder, zowel op na-
tionaal als Europees niveau, en wordt hiervoor vergoed door bijdragen van clubs van de Vlaamse Motorfe-
deratie en Challenge Wallonie. BM werkt nauw samen met de Vlaamse Motorfederatie (VMF) op Vlaams
vlak en MTC Wallonie voor Franstalig België. Sommige bestuursleden zetelen zowel in de Vlaamse of Frans-
talige federatie als in BM.

Belgian Paralympic Committee
Belgisch niveau

Belgian Paralympic Committee (BPC)
adres: Maratonlaan 1 • 1020 Brussel
T  071 48 99 90 • F  071 41 68 77 • E  office@paralympic.be • W  www.paralympic.be
oprichtingsjaar: 1960
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Paralympic Committee
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Handisport Francophone
aantal clubs in België: 98
aantal leden in België: 3.150

Vlaams niveau

Vlaamse Liga Gehandicaptensport
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 11 70 • F  09 243 11 79 • E  info@vlg.be • W  www.vlg.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgian Paralympic Committee
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 52
Antwerpen: 14 Limburg: 5 Oost-Vlaanderen: 18 Vlaams-Brabant: 7 West-Vlaanderen: 8
aantal leden in Vlaanderen: 2.150

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek atletiek
badminton badminton
basketbal basketbal
biljart biljart
boccia boccia
boogschieten doelschieten, wipschieten
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dansen dansen
gewichtheffen gewichtheffen
hockey hockey
judo judo
parachutisme parachutespringen, valschermspringen
rugby rugby
skiën skiën
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
torbal goalbal, torbal
voetbal voetbal
vuurwapenschieten karabijnschieten, pistoolschieten
wielrennen rijwieltoerisme, wielertoerisme
zeilen zeilen
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: gericht op personen met een auditieve, visuele, motorische en/of verstandelijke handicap, streven
naar normalisatie op het vlak van en door middel van aangepaste bewegingsactiviteiten en aangepaste
sporten.

Belgian Parcours Shooting 
Association
Belgisch niveau

Belgian Parcours Shooting Association (BPSA)
adres: Fresialaan 20/B2 • 1030 Brussel
T  02 216 49 48 • F  02 216 49 48 • E  bpsa.poldurie@chello.be • W  www.bpsa.be
oprichtingsjaar: 1975
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Practical Shooters Confederation (IPSC)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 23
aantal leden in België: 500
aantal clubs in Vlaanderen: 13
Antwerpen: 3 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 3 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 3
aantal leden in Vlaanderen: 200
aantal leden in West-Vlaanderen: 60

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vuurwapenschieten parcoursschieten

Specifieke informatie
Doel: het leren veilig omgaan met een vuurwapen.

Bijzonderheid: de beoefenaars zijn meestal lid van een schuttersclub waarin de verschillende leden elk
hun eigen discipline beoefenen (b.v. karabijn, pistool, …)
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Belgian Pool Billiard Federation
Belgisch niveau

Belgian Pool Billiard Federation (BPBF)
adres: Klinkstraat 2 • 3832 Ulbeek-Wellen
T  0477 73 80 09 • E  klara.vanstraelen@telenet.be • W  www.bpbf.be
oprichtingsjaar: 1992
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Confederation Billiard Sports

World Pool Association
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 45

Vlaams niveau

Vlaamse Pool Billiard Federatie (VPBF)
adres: Klinkstraat 2 • 3832 Ulbeek-Wellen
T  0477 73 80 09 • E  klara.vanstraelen@telenet.be • W  www.poolbilliard-belgium.be
oprichtingsjaar: 1997
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgian Pool Billiard Federation
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 44
Antwerpen: 1 Limburg: 13 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 8 West-Vlaanderen: 13
aantal leden in Vlaanderen: 650

West-Vlaams niveau

Vlaamse Pool Billiard Federatie West-Vlaanderen
adres: Vlaanderenkaai 25 • 8500 Kortrijk
T  0476 99 17 67 • E  birger.debrabanter@gmail.com
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 13

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
biljart poolbiljart

Specifieke informatie
Doel: de beoefening en de verspreiding van het poolbiljart nastreven door het organiseren van competities.

Bijzonderheid: er is slechts 1 club actief in Franstalig België (Luik). Er zijn 4 provinciale comités: Limburg
(samen met Luik), Vlaams-Brabant (samen met Antwerpen), Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
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Belgian Rafting Federation
Belgisch niveau

Belgian Rafting Federation (RAF)
adres: Leiekaai 330 • 9000 Gent
T  09 225 37 69 • F  09 225 37 69 • E  rafting@myonline.be • W  www.rafting.be
oprichtingsjaar: 1985
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Raft Federation (IRF)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Belgian Rafting Federation Francophone
aantal clubs in België: 77
aantal leden in België: 600

Vlaams niveau

Belgian Rafting Federation Nederlandstalige Vleugel
adres: Leiekaai 330 • 9000 Gent
T  09 225 37 69 • F  09 225 37 69 • E  rafting@myonline.be • W  www.rafting.be
oprichtingsjaar: 1986
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: - Belg. Rafting Federatie

- Nederlandstalig Kanoverbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 49
Antwerpen: 10 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 23 Vlaams-Brabant: 10 West-Vlaanderen: 6
aantal leden in Vlaanderen: 500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
rafting coast rafting, rafting, zeerafting

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van raftingactiviteiten en het verstrekken van opleidingen in de Ardennen, in Frank-
rijk en op zee.

Bijzonderheid: de Nederlandstalige Vleugel is lid van het Nederlandstalig Kanoverbond (NKV).
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Belgian Snowboard Federation 
Education
Belgisch niveau

Belgian Snowboard Federation Education (BSFE)
adres: Van Weselestraat 51 • 2100 Deurne
T  089 81 17 17 • F  089 81 17 17 • E  info@bsfe.be • W  www.bsfe.be
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Snowboard Federation (ISF)

Belg. Skifederatie (BSF)
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
skiën boardcross, dual slalom, halfpipe-skating, reuzenslalom, slalom, 

snowboard

Specifieke informatie
Doel: het promoten van het snowboarden door het organiseren van opleidingen en trainingen voor atleten en
instructeurs en hieraan gekoppeld het voorbereiden van atleten voor nationale en internationale competities.

Bijzonderheid: de federatie heeft geen clubs en geen leden. De kampioenschappen en hieruit vloeiende se-
lecties voor buitenlandse tornooien en kampioenschappen hebben steeds een ‘open’ karakter. Voor de fi-
nanciering wordt volledig beroep gedaan op de (snowboard)industrie en -handel.
BSFE is een voorname afdeling binnen de Belg. Skifederatie en staat in voor de specifieke opleiding van ta-
lentvolle “sneeuwsurfers”.

Belgian Triathlon & Duathlon 
Federation
Belgisch niveau

Belgian Triathlon & Duathlon Federation
adres: Boomgaardstraat 22/11 • 2600 Berchem
T  03 286 58 08 • F  03 286 58 61 • E  info@triathlon.be • W  www.triathlon.be
oprichtingsjaar: 1985
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Triathlon Union (ITU)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Belge Francophone Duatlon/Triathlon
aantal clubs in België: 95
aantal leden in België: 3.200
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Vlaams niveau

Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga (VTDL)
adres: Boomgaardstraat 22/11 • 2600 Berchem
T  03 286 58 08 • F  03 286 58 61 • E  info@triathlon.be • W  www.vtdl.be
oprichtingsjaar: 1996
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Triathlon & Duathlon Federatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 54
Antwerpen: 16 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 11 Vlaams-Brabant: 8 West-Vlaanderen: 13
aantal leden in Vlaanderen: 1.800

West-Vlaams niveau

Vlaamse Triatlon en Duatlonliga - Provinciale Cel West-Vlaanderen
(VTDL Prov. Cel W-Vl.)
adres: Guido Gezellestraat,29 • 8560 Wevelgem
T  0477 77 09 81 • E  wvl@triathlon.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 13
aantal leden in West-Vlaanderen: 409

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
triatlon duatlon, triatlon

Specifieke informatie
Doel: de promotie van duatlon en triatlon, zowel op competitief als recreatief vlak, en hierdoor de jeugd
leren zwemmen, fietsen en lopen.

Belgian ULM Federation
Belgisch niveau

Belgian ULM Federation
adres: Léon Guyotstraat  56 • 1780 Wemmel
T  02 461 28 59 • E  secretariat@fed-ulm.be • W  www.fed-ulm.be
oprichtingsjaar: 1982
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: European Microlight Federation

Kon. Belgische Aëroclub
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 20
aantal leden in België: 750
aantal clubs in Vlaanderen: 8
Antwerpen: 2 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 3
aantal leden in Vlaanderen: 350
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorvliegen ULM (ultra light motorised)

Specifieke informatie
Doel: het beoefenen van de ULM-sport en het maken van afspraken met de overheid inzake het gebruik van
het luchtruim.

Belgian Wakeboard Association
Belgisch niveau

Belgian Wakeboard Association (BWA)
adres: rue de Fer 125 • 5000 Namur
T  081 22 02 57 • F  081 22 02 57 • E  alain.nieles@worldonline.be • W  www.wakeboard.be
oprichtingsjaar: 1996
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: European Wakeboard Association (EWA)

Kon. Belgische Waterskifederatie
BOIC: niet aangesloten

West-Vlaams niveau

Noordkaai 30 • 8870 Izegem
T  051 30 81 12 • F  051 31 06 08
soort federatie: provinciaal contactpunt

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
waterskiën blootvoetwaterskiën, schansspringen, slalom, wakeboarden

Specifieke informatie
Doel: het promoten van wakeboarding, het inrichten van wedstrijden en het vormen en opleiden van juryleden.

Bijzonderheid: de associatie werkt als een autonome sectie binnen de “Kon. Belgische Waterskifederatie”
en heeft geen clubs. De leden bekomen hun licentie via de “Kon. Belgische Waterskifederatie”.

Belgisch Volkssportverbond
Belgisch niveau

Belgisch Volksportverbond (BVV)
adres: Rue Saint-Pierre 4 • 4210 Burdinne
T  085 71 22 43 • F  085 71 43 22
oprichtingsjaar: 1971
soort federatie: Belgische koepelfederatie
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aangesloten bij: Internationaal Volksportverbond
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Fédération Francophone Belge de March Populaire

Vlaams niveau

Vlaamse Wandelfederatie (VWF)
adres: Hendrik van Veldekesingel 150/71 • 3500 Hasselt
T  011 87 08 21 • F  011 87 08 02 • E  bernadette@vwf.be • W  www.vwf.be
oprichtingsjaar: 1968
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgisch Volksportverbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 77
Antwerpen: 31 Limburg: 16 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 30 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 17.100

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wandelen bergwandelen, wandelen

Specifieke informatie
Doel: het wandelen bevorderen op een georganiseerde maar niet prestatie- of wedstrijdgerichte wijze.

Bijzonderheid: de federatie is niet actief in Oost- en West-Vlaanderen.

Belgische Alpenclub
Belgisch niveau

Belgische Alpen Club - Club Alpin Belge (BAC - CAB)
adres: Sippelberggaarde 10 • 1083 Ganshoren
T  02 426 54 16 • F  02 426 54 16 • E  jeanlouis.vigneul@chello.be • W  www.belalpclub.org
oprichtingsjaar: 1883
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Union Internationale des Associations d’Alpinisme
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Club Alpin Belge Ligue Francophone

Vlaams niveau

Belgische Alpenclub Nederlandstalige Vleugel
adres: Kazernstraat 38 • 9100 Sint-Niklaas
T  03 776 60 18 • F  03 377 51 24 • E  info@belgischealpenclub.org • W  www.belgischealpenclub.org
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Alpenclub
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 6
Antwerpen: 1 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 2.700

ATLAS VAN DE SPORT 169

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 169



West-Vlaams niveau

Belgische Alpenclub West-Vlaanderen
adres: Mandemakersstraat 7 • 8560 Wevelgem
T  056 40 33 57 • E  info@marmotten.be • W  www.marmotten.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Belg. Alpenclub Nederlandstalige Vleugel
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 258

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
klimmen alpinisme, bergklimmen, canyoning, ijsklimmen, klettersteig, 

toerskiën

Specifieke informatie
Doel: de promotie en de beoefening van de bergsport en het bergklimmen in al zijn facetten

Bijzonderheid: De Nederlandstalige Vleugel kent geen specifieke clubs maar is opgebouwd uit zes secties
(BAS) of afdelingen: één in elke provincie, aangevuld met “de Bergpallieters” in Buggenhout.
De BAC heeft de intentie om op 1 januari 2008 te fuseren met de Vlaamse Bergsport- en Speleologiefede-
ratie.

Belgische Associatie van 
Japanse Krijgskunsten
Belgisch niveau

Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten (BAJK)
adres: De Manstraat 30 • 2100 Antwerpen
T  03 289 79 12 • E  pascoa_delgado_nuno@hotmail.com • W  www.ontonet.be/%7Ehugom
oprichtingsjaar: 1965
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Federation of Jujitsuans (IFJ)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 17

Vlaams niveau

Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten - Vlaamse autonome vleugel
adres: Van Cortbeemdelei 83 • 2100 Deurne
T  03 324 47 90
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belg. Associatie van Japanse Krijgskunsten
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 17
Antwerpen: 9 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 6 West-Vlaanderen: 0
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
iai-do iaido
ju-jutsu ju-jutsu
karate karate
kempo kempo
kendo kendo

Specifieke informatie
Doel: het leren kennen en het verspreiden van alle Japanse krijgskunsten.

Belgische Autospeedway Club
Belgisch niveau

Belgische Autospeedway Club (BASC)
adres: Armentièrestraat 155 D • 7782 Ploegsteert
T  056 58 84 19 • F  056 58 84 19 • E  camso@skynet.be • W  www.camso.com
oprichtingsjaar: 1980
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal leden in België: 1.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
autorijden speedway

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van speedwaywedstrijden voor auto’s, gespreid volgens het model van de wagen en
de klassen “contact” en “niet-contact”.

Bijzonderheid: de “Club” heeft geen clubs, maar enkel licentiehoudende leden. De (commerciële) organi-
satie van de wedstrijden is in handen van “Comines Auto Moto Speedway Organisation” (CAMSO) dat per-
manent beschikt over circuits in Komen en Ruisbroek (Puurs).
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Belgische Badminton Federatie
Belgisch niveau

Belgische Badminton Federatie (BBF)
adres: Rue des Hadrènes 10 • 4140 Sprimont
T  04 368 63 09 • F  04 368 63 09 • E  belg.bad.fed@skynet.be 
oprichtingsjaar: 1958
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Badminton Federation
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone Belge de Badminton
aantal clubs in België: 285
aantal leden in België: 23.615

Vlaams niveau

Vlaamse Badminton Liga (VBL)
adres: Boomgaardstraat 22/B18 • 2600 Berchem
T  03 287 83 80 • F  03 218 45 68 • E  info@badmintonliga.be • W  www.badmintonliga.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Badminton Federatie
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 196
Antwerpen: 51 Limburg: 30 Oost-Vlaanderen: 45 Vlaams-Brabant: 39 West-Vlaanderen: 31
aantal leden in Vlaanderen: 17.596

West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Badminton Federatie (WVBF)
adres: H. Consciencelaan 17 • 8421 De Haan
T  059 23 44 05 • E  wvbf@pandora.be • W  www.wvbf.be
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Badminton Liga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 31
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.821

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
badminton badminton

Specifieke informatie
Doel: het verzekeren en bevorderen van de organisatie van de badmintonsport.

Bijzonderheid: de federatie heeft naast competitieclubs ook een specifieke afdeling voor recreanten.
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Belgische Beachtennis Federatie
Belgisch niveau

Belgische Beachtennis Federatie
T  0477 89 18 25 • E  info@beachtennis.be • W  www.beachtennis.be
oprichtingsjaar: 2003
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Federation of Beachtennis (IFB)
BOIC:  niet aangesloten
aantal clubs in België: 3
aantal clubs in Vlaanderen: 2
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 1

West-Vlaams niveau

T  0473 83 32 60
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
tennis beachtennis

Specifieke informatie
Doel: het promoten van beachtennis als een puur op het plezier gerichte sport.

Belgische Beugelbond
Belgisch niveau

Belgische Beugelbond (BBB)
adres: Hoogstraat 24 • 3680 Maaseik
T  089 86 85 70
oprichtingsjaar: 1987
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 6
aantal leden in België: 120
aantal clubs in Vlaanderen: 6
Antwerpen: 0 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 120

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen beugelen
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Specifieke informatie
Doel: het promoten van het beugelen als volkssport.

Bijzonderheid: het beugelen wordt slechts beoefend in bepaalde streken van Limburg en de aangrenzende
regio in Brabant. Twee clubs van de “Belgische Beugelbond” zijn aangesloten bij de “Vlaamse Traditionele
Sporten” (VLaS), confederatie voor traditionele volkssporten, als niet-effectieve leden.

Belgische Boogsportfederatie 
Liggende Wip
Belgisch niveau

Belgische Boogsportfederatie Liggende Wip
adres: Boomgaardstraat 22/B6 • 2600 Berchem
T  03 286 07 83 • F  03 286 59 12
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Tir à l’Arc Perche Horizontale
aantal clubs in België: 280
aantal leden in België: 4.500

Vlaams niveau

Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip (VBFLW)
adres: Diksmuidestraat 31 • 8370 Blankenberge
T  050 41 65 97 • F  050 41 65 97 • E  eric.wittevrongel@myonline.be
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belg. Boogsportfederatie Liggende Wip
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 134
Antwerpen: 17 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 74 Vlaams-Brabant: 24 West-Vlaanderen: 22
aantal leden in Vlaanderen: 1.915

West-Vlaams niveau

Provinciale Raad Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip
adres: Lindestraat 22 • 8210 Zedelgem
T  050 24 04 64 • F  050 40 30 61
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip
aantal clubs in West-Vlaanderen: 22
aantal leden in West-Vlaanderen: 366

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boogschieten handboogschieten, liggende wipschieten

174 ATLAS VAN DE SPORT

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 174



Specifieke informatie
Doel: het handboogschieten op de liggende wip als traditie in ere houden door het bekend te maken, wed-
strijden te programmeren en organiseren en aan te moedigen als zuivere sport, vrij van alle politieke, gods-
dienstige of ideologische strekkingen en in het bijzonder vrij te houden van elk winstbejag. De federatie zal
het stichten van groeperingen en verenigingen die het handboogschieten op de liggende wip beoefenen,
aanmoedigen en beschermen met alle mogelijkheden die ter beschikking staan.

Bijzonderheid: de “Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip” is aangesloten bij de “Vlaamse Traditionele
Sporten” (VlaS), confederatie van traditionele volkssporten.

Belgische Bowlingsportfederatie
Belgisch niveau

Belgische Bowlingsportfederatie (BBSF)
adres: Leuvensesteenweg 550/B7 • 1030 Brussel
T  02 732 48 08 • F  02 732 49 92 • E  secretary@bowling.be • W  www.bowling.be
oprichtingsjaar: 1963
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ)
BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 167
aantal leden in België: 5.700
aantal clubs in Vlaanderen: 129
Antwerpen: 25 Limburg: 15 Oost-Vlaanderen: 46 Vlaams-Brabant: 20 West-Vlaanderen: 23
aantal leden in West-Vlaanderen: 550

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bowling bowling

Specifieke informatie
Doel: het promoveren van de bowlingsport, ondermeer door het los te maken van het caféimago.

Belgische Bridgefederatie
Belgisch niveau

Belgische Bridgefederatie (BBF)
adres: O.L.Vrouw van Vaakstraat 28/1 • 1000 Brussel
T  02 541 54 57 • F  02 514 17 27 • E  l.b.f@swing.be • W  www.lbb.bbf.imingo.net
oprichtingsjaar: 1932
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Bridge Federation (WBF)
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BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligues des Cercles de Bridge Comm. Cult. Française
aantal clubs in België: 210
aantal leden in België: 9.250

Vlaams niveau

Vlaamse Bridgeliga (VBL)
adres: Boomgaardstraat 22/B45 • 2600 Berchem
T  03 286 07 58 • F  03 286 58 10 • E  info@vbl.be • W  www.vbl.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Bridgefederatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 130
Antwerpen: 49 Limburg: 19 Oost-Vlaanderen: 23 Vlaams-Brabant: 17 West-Vlaanderen: 22
aantal leden in Vlaanderen: 6.500

West-Vlaams niveau

Vlaamse Bridgeliga District West-Vlaanderen
adres: Violierenlaan 58 • 8400 Oostende
T  059 70 77 41
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Bridgeliga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 22
aantal leden in West-Vlaanderen: 900

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bridge bridge

Specifieke informatie
Doel: de bridgesport verspreiden.

Belgische Budokai-do 
Karate Associatie
Belgisch niveau

Belgische Budokai-do Karate Associatie
adres: Postbus 50 • 8300 Knokke-Heist
T  0477 53 42 98 • F  050 51 81 20 • E  budokaido@advalvas.be • W  http://go.to/budokaido
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
budo budo
karate karate

Specifieke informatie
Doel: het promoten van budokai-do, meer in het bijzonder karate.

Belgische Canicrossfederatie
Belgisch niveau

Belgische Canicrossfederatie (BCF)
adres: Kon. Albertstraat 39 • 1606 St-Pieters-Leeuw
T  02 378 37 01
oprichtingsjaar: 1996
soort federatie: Belgische koepelfederatie
BOIC: niet aangesloten
aantal leden in België: 150

Vlaams niveau

Vlaamse Canicrossfederatie (VCF)
adres: Van Hammelaan 30 • 8210 Loppem
T  050 82 53 17 • F  050 82 53 17 
E  info@vlaamsecanicrossfederatie.be • W  www.vlaamsecanicrossfederatie.be
oprichtingsjaar: 2000
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Canicrossfederatie
Bloso: niet erkend
aantal leden in Vlaanderen: 100

West-Vlaams niveau

Van Hammelaan 30 • 8210 Loppem
T  050 82 53 17 • F  050 82 53 17
soort federatie: provinciaal contactpunt

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
canicross canicross

Specifieke informatie
Doel: het bekendmaken en verspreiden van canicross door het organiseren van manifestaties, challenge-
wedstrijden en kampioenschappen.

Bijzonderheid: de federatie heeft geen clubs. De leden sluiten rechtstreeks aan bij de federatie. De leden uit
een bepaalde regio zijn vrij een groep te vormen of een club te stichten, zoals “Jogging Doggie” in Loppem.
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Belgische Confederatie 
van het Paard
Belgisch niveau

Belgische Confederatie van het Paard
oprichtingsjaar: 1981
soort federatie: Belgische confederatie
BOIC: niet aangesloten
aantal federaties in België: 8

Vlaams niveau

Vlaamse Confederatie van het Paard
adres: Algemeen Stemrechtlaan 49 • 1030 Brussel
T  02 242 26 44 • F  02 242 26 44 • E  info@vlacopaard.be • W  www.vlacopaard.be
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Vlaamse confederatie
aangesloten bij: Belgische Confederatie van het Paard
Bloso: niet erkend
aantal federaties in Vlaanderen: 4

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
paardrijden ruitersport

Specifieke informatie
Doel: verzameling van fokkers, gebruikers, paardenberoepen en verenigingen met als doel de Belgische
paardenfokkerij te bevorderen.

Bijzonderheid: volgende federaties zijn aangesloten:
- Bomari;
- Landelijke Rijvereniging (LRV);
- Vlaamse Liga Paardensport (VLP);
- Belg. Vereniging voor Studentenruiters (BVSR;
- Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme (VVR);
- Vlaamse Federatie voor Amerikaanse Rijkunst (VFAR);
- Nationaal Verbond voor Manegehouders (Navema);
- Wedrennen.

178 ATLAS VAN DE SPORT

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 178



Belgische Curve Bowls Federatie
Belgisch niveau

Belgische Curve Bowls Federatie (BCBF)
adres: Kasterstraat 6 • 3600 Genk
T  089 35 61 49 • F  089 35 61 49
oprichtingsjaar: 1989
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Shortmat Bowls Council (WSBC)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 16
aantal leden in België: 250

Vlaams niveau

Vlaamse Curve Bowls Federatie (VCBF)
adres: Steenberg 25 • 3500 Sint-Lambrechts-Herk
T  011 31 17 22 • F  011 31 17 22 • E  info@curvebowls.be • W  www.geocities.com/shortmatbowls2001
oprichtingsjaar: 1994
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Curve Bowls Federatie (BCBF)

Vlaamse Traditionele Sporten (VLaS)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 18
Antwerpen: 3 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 250

West-Vlaams niveau

adres: Polderstraat 76A/2 • 8310 Sint-Kruis
T  050 37 05 51
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
curve bowls curve bowls

Specifieke informatie
Doel: hulp bieden bij het oprichten van een club en het inrichten van wedstrijden en/of demonstraties.

Bijzonderheid: de “Vlaamse Curve Bowls Federatie” is aangesloten bij de “Vlaamse Traditionele Sporten”
(VLaS), confederatie voor traditionele volkssporten.
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Belgische Danssport Federatie
Belgisch niveau

Belgische Danssport Federatie (BDSF)
adres: Wilgenstraat 82 • 3530 Houthalen
T  089 38 02 51 • F  089 38 02 51 • E  g.panis@skynet.be • W  www.bdsf.be
oprichtingsjaar: 1948
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Dance Sport Federation (IDSF)
BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 38
aantal leden in België: 8.500
aantal clubs in Vlaanderen: 24
Antwerpen: 8 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 4 West-Vlaanderen: 4

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen ballet, ballroom, klassiek dansen, latino dansen, standaarddansen,

volksdansen, formatiedansen

Specifieke informatie
Doel: de coördinatie op nationaal vlak van alle activiteiten die betrekking hebben op het dansen, zowel op
sportief als op algemeen gebied. De federatie organiseert, geeft raad en bevordert de beoefening, de pro-
motie en verspreiding van de dans. Zij heeft tevens tot doel alle Belgische verenigingen wiens doel conform
is met haar statuten, te groeperen.

Belgische Dartsbond
Belgisch niveau

Belgische Dartsbond (BDB)
adres: Hoogstraat 19 • 9150 Kruibeke
T  03 774 23 51 • E  verbeeck@proximedia.be • W  www.bdb-darts.be
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Darts Federation
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Association de Darts - Ligue Francophone
aantal clubs in België: 330
aantal leden in België: 3.500

Vlaams niveau

Belgische Dartsbond - Vlaamse afdeling
adres: Kleine Veerle 51 • 2960 Sint-Lenaerts
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Vlaamse vleugel
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aangesloten bij: Belgische Dartsbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 230
aantal leden in Vlaanderen: 2.700

West-Vlaams niveau

Belgische Dartsbond - Leiegewest
adres: Heule Kouter 15 • 8560 Gullegem
T  056 32 47 25
soort federatie: provinciaal contactpunt
aangesloten bij: Belgische Dartsbond - Vlaamse afdeling
aantal clubs in West-Vlaanderen: 26
aantal leden in West-Vlaanderen: 300

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
darts darts

Specifieke informatie
Doel: darts bij de brede bevolking doen erkennen als een volwaardige sport door de organisatie van pro-
vinciale en nationale competities en de deelname aan internationale kampioenschappen.

Bijzonderheid: er zijn 8 gewesten in Vlaanderen waarvan het Leiegewest deze is voor West-Vlaanderen.

Belgische Federatie Casting 
en Werphengelen
Belgisch niveau

Belgische Federatie Casting en Werphengelen (BFCW)
adres: Benedenstraat 46 • 9340 Papegem/Lede
T  053 81 04 90 • F  053 81 04 90
oprichtingsjaar: 1934
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Casting Federation (ICF)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 1
aantal leden in België: 35

West-Vlaams niveau

Castingclub
adres: Wetstraat 132 • 8370 Blankenberge
T  050 42 84 70
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 35
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen casting, werphengelen

Specifieke informatie
Doel: casting als discipline van het hengelen bekend maken en de naambekendheid verspreiden.

Belgische Federatie Kin-Ball
Belgisch niveau

Belgische Federatie Kin-Ball
adres: rue de Battice 87 • 4880 Aubel
T  0496 33 07 02 • E  heidi.devolder@kin-ball.info • W  www.kin-ball.be
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 21
aantal clubs in Vlaanderen: 1
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
recreatieve spelen kin-ball

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden van kin-ball

Belgische Federatie in
Disco, Show en Formatie
Belgisch niveau

Belgische Federatife in Disco, Show en Formatie (FDSF)
adres: Kerkstraat 44 • 8930 Menen
T  056 32 62 53 • F  056 32 62 53 • E  dsff@pandora.be • W  www.buldo.be/fdsf
oprichtingsjaar: 1984
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Dance Organisation (IDO)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 50
aantal leden in België: 750
aantal leden in Vlaanderen: 350
aantal leden in West-Vlaanderen: 175
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen Argentijnse tango, break-dance, clip-dance, disco, hiphop, 

formatiedansen, freestyle, salsa

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van Belgische dansscholen en clubs die zich specialiseren in het dansen en het orga-
niseren van wedstrijden voor leerlingen van deze erkende dansscholen.

Bijzonderheid: de federatie is samen met de Belgische Federatie Rock ‘n Roll (BFRB) geassocieerd met
Buldo, de beroepsvereniging voor dansleraren.

Belgische Federatie Kleischieten 
Belgisch niveau

Belgische Federatie voor Kleischieten (BFK)
adres: Turnhoutsebaan 206 • 2970 Schilde
T  03 383 15 00 • F  03 383 49 15 • E  d.marien@assurnet.net • W  http://home.tiscali.be/fbtc-bfk
oprichtingsjaar: 1963
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Shooting Sport Federation (ISSF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Féd. Sport. Franc. des Sociétés de Tir aux Clays
aantal clubs in België: 25
aantal leden in België: 2.500

Vlaams niveau

Federatie Kleischutters Vlaamse Land
adres: Turnhoutsebaan 206 • 2970 Schilde
T  03 383 15 00 • F  03 383 49 15 • E  d.marien@assurnet.net • W  www.fkvl.be
oprichtingsjaar: 1980
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belg. Federatie van Kleischieten

Vlaamse Schutterskonfederatie (VKS)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 15
Antwerpen: 7 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 1.600

West-Vlaams niveau

De Dooman Schutters
adres: Romanestraat 4 • 8647 Lo-Reninge
T  058 28 91 39
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 100
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vuurwapenschieten klei(duif)schieten, parcoursschieten, skeet, trapschieten

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van wedstrijden in de olympische en andere erkende kleischijfdisciplines, deelname aan
internationale wedstrijden en het opbouwen van een trainerskorps.

Bijzonderheid: de Vlaamse federatie is lid van de “Vlaamse Schutterskonfederatie” (VKS).

Belgische Federatie van 
Parachutisme
Belgisch niveau

Belgische Federatie van Parachutisme (BFP)
adres: Tervaetstraat 75/2 • 1040 Brussel
T  02 735 78 92 • F  02 732 76 77
oprichtingsjaar: 1971
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Kon. Belgische Aëroclub
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Fédération des clubs Wallonnes de Parachutisme
aantal clubs in België: 10
aantal leden in België: 3.000

Vlaams niveau

Vlaams Verbond van Paraclubs (VVP)
adres: Boomgaardstraat 22/17 • 2600 Berchem
T  03 286 58 06 • E  info@valschermsport.be • W  www.valschermsport.be
oprichtingsjaar: 1979
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belg. Federatie van Parachutisme
Bloso: erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 5
Antwerpen: 2 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 1
aantal leden in Vlaanderen: 700
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 200

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
parachutisme basejumping, formatiespringen, canopy formation skydiving, 

koepelvliegen, precisielanden, freeflyen, canopy piloting, wingsuit, 
skysurfing

Specifieke informatie
Doel: het promoten en reglementeren van de valschermsport in al zijn facetten.
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Belgische Federatie van 
Roller Sporten
Belgisch niveau

Belgische Federatie van Roller Sporten
adres: Langeveld 180 • 3220 Holsbeek
T  016 66 91 53 • F  016 32 79 80 • E  gonda.verbrugghe@fys.kuleuven.ac.be 
oprichtingsjaar: 1909
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Féd. Belge Francophone de Patinage à roulettes

Vlaams niveau

Vlaamse Rollerbond (VRB)
adres: Leuvenselaan 467/14 • 3300 Tienen
T  016 81 62 22 • F  016 81 41 81 • E  info@rollerbond.be • W  www.rollerbond.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Federatie van Roller Sporten
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 24
Antwerpen: 6 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 6
aantal leden in Vlaanderen: 1.150
aantal clubs in West-Vlaanderen: 2
aantal leden in West-Vlaanderen: 100

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
rolschaatsen & skating acrobatic-skating, in-line hockey, in-line skating, kunstrolschaatsen,

rink hockey, skateboarden, skeeleren, snelschaatsen, toertochten

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de rolschaatssport.
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Belgische Federatie voor Floorball 
en Unihockey
Belgisch niveau

Belgische Federatie voor Floorball en Unihockey (BFFU)
adres: Tulpenlaan 8 • 9470 Denderleeuw
T  053 67 27 12 • F  053 68 29 85 • E  francis.vanbellingen@pandora.be
W  members.chello.be/sf16297/floorball
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Floorball Federation
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 5
aantal leden in België: 200
aantal clubs in Vlaanderen: 5
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 4 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 200

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hockey floorball, unihoc(key)

Specifieke informatie
Doel: het promoten van floorball en unihockey.

Belgische Federatie voor Luchtvaart
Belgisch niveau

Belgische Federatie voor Luchtvaart (BFL)
adres: Montoyerstraat 1/35 • 1000 Brussel
T  0477 21 86 97 • E  c.goossens@skynet.be • W  www.belgianaeroclub.be/links
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Kon. Belgische Aëroclub (KBAC)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 20
aantal leden in België: 900
aantal clubs in West-Vlaanderen: 5

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorvliegen motorsportvliegen
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Specifieke informatie
Doel: het promoten en het beoefenen van het sportvliegen met lichte motorvliegtuigen van maximum 2 ton,
als vrijetijdsactiviteit.

Bijzonderheid: in West-Vlaanderen zijn er vliegclubs in Koksijde, Oostende en Wevelgem.

Belgische Federatie voor
Onderwateronderzoek en -sport
Belgisch niveau

Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -sport (BEFOS)
adres: Jules Broerenstraat 38 • 1070 Brussel
T  02 524 15 60 • F  02 522 30 72 • E  febras.belgium@skynet.be • W  www.befos-febras.be
oprichtingsjaar: 1957
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Recherches et Activités Sous-Marines
aantal clubs in België: 269
aantal leden in België: 20.000

Vlaams niveau

Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -sport (NELOS)
adres: Brusselsesteenweg 313-315 • 2800 Mechelen
T  015 29 04 86 • F  015 20 61 58 • E  sport@nelos.be • W  www.nelos.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Federatie Voor Onderwateronderzoek en -sport
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 155
Antwerpen: 55 Limburg: 15 Oost-Vlaanderen: 26 Vlaams-Brabant: 24 West-Vlaanderen: 35
aantal leden in Vlaanderen: 10.474

West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Vereniging voor Onderwatersport (WEVOS)
adres: Werktuigkundigenstraat 48 • 8400 Oostende
T  059 33 16 26 • F  059 33 16 26
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Ned. Liga voor Onderwateronderzoek en -sport
aantal clubs in West-Vlaanderen: 35
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.573

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
duiken duiken
zwemmen onderwaterhockey, vinzwemmen

ATLAS VAN DE SPORT 187

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 187



Specifieke informatie
Doel: het permanent toetsen van het duikeronderricht en de duikpraktijk aan de meest recent weten-
schappelijke en medische bevindingen.

Belgische Flessenschuttersbond
Afdeling Vlaanderen
Vlaams niveau

Belgische Flessenschuttersbond - Afdeling Vlaanderen (BFSB-Vl)
adres: Oostvleterenstraat 67 • 8640 Woesten
T  057 40 05 87 • F  057 40 05 87 • E  remi.gruwez@village.uunet.be • W  www.demeiboomclubs.be
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 4
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 4
aantal leden in Vlaanderen: 139
aantal leden in West-Vlaanderen: 139

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
vuurwapenschieten flessenschieten, geweerschieten, luchtgeweerschieten

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van wedstrijden flessenschieten

Belgische Golfbiljartbond
Belgisch niveau

Belgische Golfbiljartbond
adres: Sint-Pietersstraat 2 • 9402 Meerbeke
T  054 33 93 05 • F  054 33 93 05 • E  georges.houbar@skynet.be • W  www.golfbiljart.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Kon. Belgische Biljartbond (KBBB)
BOIC: niet aangesloten
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West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Golfbiljartfederatie
adres: H. Consciencestraat 47/1 • 8800 Roeselare
T  0477 35 87 28 • E  glibrecht@tiscali.be • W  users.synet.be/wgf
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Belgische Golfbiljartbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 45

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
biljart golfbiljart

Specifieke informatie
Doel: bijdragen tot de bevordering van de golfbiljart

Bijzonderheid: sedert 20 september 1997 is de “Belgische Golfbiljartbond” een onderafdeling van de “Bel-
gische Biljartbond”, evenwel als een autonome vzw met eigen statuten, boekhouding en reglementen.
De “Belgische Golfbiljartbond” is samengesteld uit 8 verbonden waarvan de “West-Vlaamse Golfbiljartfe-
deratie” er één is.
Er zijn geen clubs in het Waalse landsgedeelte.

Belgische Handbalbond
Belgisch niveau

Belgische Handbalbond (BHB)
adres: Boomgaardstraat 22/B32 • 2600 Berchem
T  03 286 83 30 • F  03 286 83 37 • E  lfh@handbal.be
oprichtingsjaar: 1958
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Handball Federation (IHF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Handbal
aantal clubs in België: 77
aantal leden in België: 9.000

Vlaams niveau

Vlaamse Handbal Vereniging (VHV)
adres: Boomgaardstraat 22/B32 • 2600 Berchem
T  03 286 83 30 • F  03 286 83 37 • E  vhv@handbal.be • W  www.handbal.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Handbalbond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 55
Antwerpen: 12 Limburg: 20 Oost-Vlaanderen: 13 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 8
aantal leden in Vlaanderen: 6.000
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West-Vlaams niveau

Vlaamse Handbalvereniging PC West-Vlaanderen
adres: Liebaardstraat 211/6 • 8791 Beveren-Leie
T  056 22 75 99 • F  056 25 91 46 • E  isabelle.soete@skynet.be • W  www.handbalwestvlaanderen.org/contact
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Handbal Vereniging
aantal clubs in West-Vlaanderen: 8
aantal leden in West-Vlaanderen: 700

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
handbal handbal

Specifieke informatie
Doel: op onbaatzuchtige wijze de lichamelijke opvoeding, de handbalsport en de recreatiesport bevorderen.

Belgische Hapkido Federatie
Belgisch niveau

Belgische Hapkido Federatie (BE.HA.FE)
adres: Weegbreelaan 50 • 2180 Ekeren-Donk
T  03 542 47 48 • F  03 830 09 51 • E  hanguldo@scarlet.be • W  users.pandora.be/maetap/behafe
oprichtingsjaar: 1991
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: World Hanguldo Federation

All Federation of World Hapkido
Fros

BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 4
aantal leden in België: 150

Vlaams niveau

adres: Weegbreelaan 50 • 2180 Ekeren-Donk
T  03 542 47 84 • F  03 542 47 84 • E  alfred.laseure@scarlet.be • W  www.baekma.be
soort federatie: Vlaams contactpunt
aantal clubs in Vlaanderen: 3
aantal leden in Vlaanderen: 105
Antwerpen: 2 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0

West-Vlaams niveau

adres: Antoon de Lensstraat 17 • 8310 Assebroek
T  050 35 03 83
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 0
aantal leden in West-Vlaanderen: 25
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hapkido hapkido

Specifieke informatie
Doel: het aanleren en verspreiden in België van de Koreaanse verdedigingskunst.

Bijzonderheid: de “Belgische Hapkidofederatie” heeft geen scholen of clubs in Franstalig België, wel een
club en 25 leden in Nederland (Putte-Woensdrecht).

Belgische Ju-Jitsufederatie
Belgisch niveau

Belgische Ju-Jitsufederatie (LBJJF)
adres: Boomgaardstraat 22/B14 • 2600 Berchem
T  03 286 07 35 •F  03 286 59 42 • E  info@bjjf.be • W  www.bjjf.be
oprichtingsjaar: 1992
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Ju-Jitsu International Federation (JJIF)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Association Francophone de Ju-Jitsu
aantal clubs in België: 102
aantal leden in België: 4.500

Vlaams niveau

Vlaamse Ju-Jitsufederatie
adres: Boomgaardstraat 22/B14 • 2600 Berchem
T  03 286 07 35 • F  03 286 59 42 • E  info@vjjf.be • W  www.vjjf.be
oprichtingsjaar: 1975
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Ju-Jitsufederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 70
Antwerpen: 34 Limburg: 5 Oost-Vlaanderen: 11 Vlaams-Brabant: 8 West-Vlaanderen: 12
aantal leden in Vlaanderen: 2.500

West-Vlaams niveau

Belgische Ju-Jitsufederatie PC West-Vlaanderen
adres: Abdijbekepark 8 • 8200 Sint-Andries
T  050 38 13 55 • E  pcwestvlaanderen@ju-jitsu.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Ju-Jitsufederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 12
aantal leden in West-Vlaanderen: 371

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu
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Specifieke informatie
Doel: zelfverdediging als sport, kunst en cultuur verspreiden door het aanleren, bestuderen en beoefenen
van het ju-jitsu.

Bijzonderheid: momenteel is er slechts in Antwerpen & Oost-Vlaanderen een provinciaal comité actief.

Belgische Karate Federatie
Belgisch niveau

Belgische Karate Federatie (BKF)
adres: Brusselsesteenweg 36 • 9280 Lebbeke
T  052 34 33 04 • F  052 34 33 02 • E  jacques.van.lerberghe@chello.be • W  www.karate.be
oprichtingsjaar: 1965
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Mondiale de Karate (FMK)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Féd. Fr. de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires
aantal clubs in België: 481
aantal leden in België: 16.600

Vlaams niveau

Vlaamse Karate Federatie (VKF)
adres: Tarbotstraat 1 • 9000 Gent
T  09 248 03 00 • F  09 248 03 01 • E  vkf@karate.be • W  www.vkf.be
oprichtingsjaar: 1986
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belg. Karatefederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 216
Antwerpen: 41 Limburg: 36 Oost-Vlaanderen: 52 Vlaams-Brabant: 49 West-Vlaanderen: 38
aantal leden in Vlaanderen: 8.500

West-Vlaams niveau

adres: Molenstraat 32 • 8310 Assebroek
T  050 35 87 50 • E  pasolijo@skynet.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 38
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.425

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
karate goju, karate, kung fu, kyokushin kai, sanku kai, shito, shoto(kan), 

shuko kai, taekwondo, wado

Specifieke informatie
Doel: het beoefenen van de karatesport met het accent op een meer competitiegerichte strekking en met
een open geest voor meerdere stijlen.

Bijzonderheid: zowel de “Vlaamse Karateassociatie” als de “Japan Karate Association Vlaanderen” zijn lid
van de “Vlaamse Karatefederatie”.
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Belgische Krulbolbond
Belgisch niveau

Belgische Krulbolbond (BKB)
adres: Koekoekstraat 4 • 9940 Ertvelde
T  09 344 86 83 • E  huyghe.p@belgacom.net • W  belgische.krulbolbond.vzw.in.evergem.be
oprichtingsjaar: 1986
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Samenwerkingsverbond Krulbol BKB-VKB
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 35
aantal leden in België: 690
aantal clubs in Vlaanderen: 35
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 33 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 690

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen dunne krulbol, krulbollen, platte bol

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van krulbolwedstrijden en -competities.

Bijzonderheid: de “Belgische Krulbolbond” vormt samen met de “Vlaamse Krulbolbond” het “Samenwer-
kingsverbond Krulbol BKB-VKB” dat aangesloten is bij de “Vlaamse Traditionele Sporten” (VLaS), confede-
ratie van traditionele volkssporten. De bond heeft uitsluitend clubs in Oost- en West-Vlaanderen.

Belgische Liefhebbers 
Motorrijdersbond
Belgisch niveau

Belgische Liefhebbers Motorrijdersbond (BLM)
adres: Linkhoutstraat 219a • 3560 Lummen-Linkhout
T  013 44 30 43 • F  013 44 30 43 • W  www.vlmcross.be
oprichtingsjaar: 1966
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Internationale Motorsportbond voor Amateurs (IMBA)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 28
aantal leden in België: 600
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Vlaams niveau

Vlaamse Liefhebbers Motorrijders (VLM)
adres: Linkhoutstraat 219a • 3560 Lummen-Linkhout
T  013 44 30 43 • F  013 44 30 43 • E  info@vlmcross.be • W  www.vlmcross.be
oprichtingsjaar: 1998
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Liefhebbers Motorrijdersbond

Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 28
Antwerpen: 19 Limburg: 9 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 600

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorcross

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van wedstrijden en kampioenschappen voor amateurmotorcrossers.

Bijzonderheid: de organisaties zijn beperkt tot de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant.

Belgische Modelluchtvaartliga
Belgisch niveau

Belgische Modelluchtvaartliga (BML)
adres: Montoyerstraat 1/29 • 1040 Brussel
T  016 76 50 60 • E  lba-bml@aamodels.be • W  www.belairmodels.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Kon. Belgische Aëroclub (KBAC)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Association d’Aéromodélisme
aantal clubs in België: 122

Vlaams niveau

Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML)
adres: Prins Boudewijnlaan 318 • 2650 Edegem
T  03 313 49 00 • F  03 449 19 53 • E  luchtvaart@pi.be • W  www.flytovml.com
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Modelluchtvaartliga
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 52
Antwerpen: 13 Limburg: 13 Oost-Vlaanderen: 9 Vlaams-Brabant: 11 West-Vlaanderen: 6
aantal leden in Vlaanderen: 2.000

194 ATLAS VAN DE SPORT

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 194



West-Vlaams niveau

adres: Felix Vervennestraat 20 • 8560 Wevelgem
T  056 32 42 17 • E  hugo.verlinde@pandora.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 6
aantal leden in West-Vlaanderen: 350

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorvliegen modelluchtvaart

Specifieke informatie
Doel: het promoveren en beoefenen van de modelluchtvaart als een openluchtsport.

Belgische Motorbootfederatie
Belgisch niveau

Belgische Motorbootfederatie
adres: Boulevard d’Avroy 254 • 4000 Liège
T  041 52 70 30
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Union Internationale Motornautique (UIM)
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorbootracen motorbootracen

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van motorbootraces.

Belgische Paramotor Federatie
Belgisch niveau

Belgische Paramotor Federatie (BPF)
adres: Montoyerstraat 1/21 • 1000 Brussel
E  info@paramotorfederatie.be • W  www.paramotorfederatie.be
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Kon. Belg. Aëroclub (KBAC)

ATLAS VAN DE SPORT 195

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 195



BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 13
aantal leden in België: 500
aantal clubs in Vlaanderen: 6
Antwerpen: 0 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 200

West-Vlaams niveau

adres: Oostendsesteenweg 52 • 8377 Meetkerke
T  050 31 35 33 • F  050 32 39 08 • E  ds@genacon.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 2
aantal leden in West-Vlaanderen: 100

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorvliegen paramotorvliegen

Specifieke informatie
Doel:
- het promoten, verspreiden, aanleren en reglementeren van de paramotorsport;
- het groeperen van piloten die vliegen met een gemotoriseerd zweefscherm met, ofwel een hulpmotor op

de rug, ofwel een driewielig landingsgestel.

Belgische Petanquefederatie
Belgisch niveau

Belgische Petanquefederatie (BPF)
adres: Quai de Wallonie 3 • 4000 Liège
T  04 227 76 74 • F  04 227 92 14 • E  michel.breuskin@roiseauxsa.com
oprichtingsjaar: 1954
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Petanque et Jeu Provencale
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Belge Francophone de Petanque
aantal clubs in België: 230
aantal leden in België: 13.000

Vlaams niveau

Petanque Federatie Vlaanderen (PFV)
adres: Zuiderlaan 13/B22 • 9000 Gent
T  09 243 11 40 • F  09 243 11 49 • E  secretariaat@pfv.be • W  www.pfv.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Petanquefederatie

Vlaamse Organisatie van Internationale Volkssporten
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Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 101
Antwerpen: 23 Limburg: 21 Oost-Vlaanderen: 22 Vlaams-Brabant: 19 West-Vlaanderen: 16
aantal leden in Vlaanderen: 6.300

West-Vlaams niveau

Petanque Federatie Vlaanderen - Provincie West-Vlaanderen
adres: Magda Cafmeyerstraat 17 • 8310 Sint-Kruis
T  050 37 25 97 • F  050 37 25 97 • E  lucien-vanhoutte@pfv.be • W  www.pfv-westvlaanderen.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Petanque Federatie Vlaanderen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 16
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.115

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
petanque petanque

Specifieke informatie
Doel: het stimuleren en bevorderen van de petanquesport.

Bijzonderheid: de federatie is samen met de “Vlaamse Snooker Federatie” aangesloten bij de cluster
“Vlaamse Organisatie van Internationale Volkssporten” (VIV).

Belgische Politiesportbond
Belgisch niveau

Belgische Politiesportbond (BPSB)
adres: Boomsesteenweg 180 • 2610 Wilrijk
T  03 827 09 92 • F  03 827 09 92 • E info@bpsb.be • W  www.bpsb.be
oprichtingsjaar: 1938
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Union Sportive Internationale des Polices
BOIC: toetredend lid
Waalse vleugel: Fédération Francophone de la Police Belge
aantal clubs in België: 84
aantal leden in België: 9.000

Vlaams niveau

Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige vleugel
adres: Boomsesteenweg 180 • 2610 Wilrijk
T  03 830 85 36
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Politiesportbond
Bloso: erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 44
Antwerpen: 14 Limburg: 9 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams Brabant: 7 West-Vlaanderen: 6
aantal leden in Vlaanderen: 3.600
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West-Vlaams niveau

Belgische Politiesportbond - Afdeling West-Vlaanderen
adres: Vlasbloemstraat 7 • 8480 Ichtegem
T 0486 45 86 46 • www.bpsb.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aangesloten bij: Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige afdeling
aantal clubs in West-Vlaanderen: 6

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
boogschieten boogschieten, handboogschieten, wipschieten
voetbal voetbal
vuurwapenschieten karabijnschieten, luchtgeweerschieten, pistoolschieten
wielrennen rijwieltoerisme, wielertoerisme

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de sportbeoefening door de organisatie van sportactiviteiten voor politiemensen
en hun familie.

Belgische Powerliftingfederatie
Belgisch niveau

Belgische Powerliftingfederatie
adres: Stijn Streuvelslaan 24 • 3090 Overijse
T  02 687 36 94 • E  mattens@telenet.be • W  www.gpc-belgium.com
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Global Powerlifting Committee (GPC)
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
gewichtheffen powerliften

Specifieke informatie
Doel: het steunen van alle atleten zodat ze krachtige en hoog-kwalitatieve prestaties kunnen leveren.
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Belgische Racquetballfederatie
Belgisch niveau

Belgische Racquetballfederatie (BRF)
adres: Jeruzalemstraat 13 • 2000 Antwerpen
T  03 231 80 19 • F  03 232 25 54 • E  erik.meyer@skynet.be
oprichtingsjaar: 1981
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Racquetball Federation (IRF)
BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 11
aantal leden in België: 440

Vlaams niveau

Vlaamse Racquetballfederatie (VRF)
adres: Jeruzalemstraat 13 • 2000 Antwerpen
T  03 231 80 19 • F  03 232 25 54 • E  erik.meyer@skynet.be
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Racquetballfederatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 10
Antwerpen: 3 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 400

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
squash racquetball

Specifieke informatie
Doel: het propageren van de racquetballsport en het verzorgen van de coördinatie van de interclubs en tor-
nooien.

Belgische Reddingsfederatie
Belgisch niveau

Belgische Reddingsfederatie (BRF)
adres: Gemeenteplein 26 • 3010 Kessel-Lo
T  016 35 35 00 • F  016 35 01 02 • E  ils.hq@pandora.be
oprichtingsjaar: 1985
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Lifesaving Federation (ILSF)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone Belge de Sauvetage
aantal clubs in België: 62
aantal leden in België: 5.800
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Vlaams niveau

Vlaamse Reddingscentrale (VRC)
adres: Gemeenteplein 26/5 • 3010 Kessel-Lo
T  016 35 35 00 • F  016 35 01 02 • E  vrc@pandora.be • W  www.vrc.nu
oprichtingsjaar: 1989
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Reddingsfederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 34
Antwerpen: 8 Limburg: 5 Oost-Vlaanderen: 9 Vlaams-Brabant: 7 West-Vlaanderen: 5
aantal leden in Vlaanderen: 4.200

West-Vlaams niveau

Vlaamse Reddingscentrale Afdeling West-Vlaanderen
adres: Z. Maelfaitstraat 10 • 8800 Roeselare
T  056 21 17 68
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Reddingscentrale
aantal clubs in West-Vlaanderen: 5
aantal leden in West-Vlaanderen: 750

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
reddend zwemmen hindernisredden, overlevingszwemmen, reddend zwemmen, 

survival swimming

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de reddingsport en een veilige watersportbeoefening met inachtneming van het
sportieve en humanitaire aspect.

Bijzonderheid: vroeger was het “reddend zwemmen” een discipline binnen de “Kon. Belgische Zwem- en
Reddingsbond” en de federatie is hieruit ontstaan.

Belgische Rock ‘n Roll 
en Boogie-Woogie Federatie
Belgisch niveau

Belgische Rock ‘n Roll en Boogie-Woogie Federatie (BRBF)
adres: Lindenallée 13 • 4750 Butgenbach
T  0497 84 12 54 • E  martha.limburg@skynet.be • W  www.brbf-fbrb.tk
oprichtingsjaar: 1980
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Buldo (beroepsvereniging voor dansleraren)
BOIC: niet aangesloten
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West-Vlaams niveau

E  doublerockers@hotmail.com
soort federatie: provinciaal contactpunt

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen rock and roll, boogie-woogie

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van dansscholen en dansclubs die zich gespecialiseerd hebben in rock, boogie-woogie
en lindy-hop

Bijzonderheid: de leden zijn dansscholen en gediplomeerde lesgevers. De federatie is aangesloten bij de be-
roepsvereniging “Buldo”.

Belgische Rugbybond
Belgisch niveau

Belgische Rugbybond (BRB)
adres: Marathonlaan 135c • 1020 Brussel
T  02 479 93 32 • F  02 476 22 82 • E  info@rugby.be • W  www.rugby.be
oprichtingsjaar: 1934
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Rugby Associations (FIRA)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Belge Francophone de Rugby
aantal clubs in België: 56
aantal leden in België: 5.500

Vlaams niveau

Vlaamse Rugbybond (VRB)
adres: Boomgaardstraat 22/B20 • 2600 Berchem
T  03 286 07 52 • F  03 286 07 53 • E  rugby@skynet.be • W  www.vlaamse-rugby-bond.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Rugbybond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 22
Antwerpen: 9 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 5 Vlaams-Brabant: 4 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 2.100
aantal leden in West-Vlaanderen: 110

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
rugby seven a side, union rugby

Specifieke informatie
Doel: het bekend maken en promoten van rugby door het opleiden van initiators, trainers en scheidsrechters.
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Belgische Skifederatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische Skifederatie (BSF)
adres: Boomgaardstraat 22/B27 • 2600 Berchem
T  03 286 07 85 • F  03 286 07 84 • E  info@ski.be • W  www.ski.be
oprichtingsjaar: 1947
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Ski Federation (ISF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone Belge de Ski
aantal clubs in België: 48
aantal leden in België: 4.000

Vlaams niveau

Vlaamse Ski- en Snowboardfederatie (VSSF)
adres: Boomgaardstraat 22/B27 • 2600 Berchem
T  03 286 07 85 • F  03 286 07 84 • E  info@vssf.org • W  www.vssf.org
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Skifederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 14
Antwerpen: 6 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 1.450

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
skiën Alpijns skiën, langlauf, schansspringen, snowboard

Specifieke informatie
Doel: het promoten en ondersteunen van de skisport in al haar aspecten en disciplines.

Belgische Sportvereniging
voor Getransplanteerden 
en Gedyaliseerden
Belgisch niveau

Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden (BSVGG)
adres: Naamse Steenweg 72/15 • 1300 Waver
T  010 24 38 41 • E  raymond.coppens@skynet.be • W  www.asbtd.be
oprichtingsjaar: 1992
soort federatie: Belgische unitaire federatie
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aangesloten bij: World Transplant Games Federation
European Transplant and Dialysis Sports Federation

BOIC: niet aangesloten

Vlaams niveau

E  bestuur@bsvgg.be
soort federatie: Vlaams contactpunt

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek atletiek
badminton badminton
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
petanque petanque
wandelen jogging, wandelen
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de deelname door getransplanteerden en gedialyseerden aan één of verschil-
lende sporttakken, wedstrijden, stages en sportieve ontmoetingen.

Bijzonderheid: de vereniging komt voor de maandelijkse training bijeen in het sportcomplex van Blocry in
Louvain-la Neuve

Belgische Subbuteo 
Tafelvoetbal Bond
Belgisch niveau

Belgische Subbuteo Tafelvoetbal Bond (BSTVB)
T  081 30 45 02 • E  francis-frederik@skynet.be • W  www.fbfts.com
oprichtingsjaar: 1948
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Federation of International Sports Table Football
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 16
aantal leden in België: 270
aantal clubs in Vlaanderen: 2
Antwerpen: 1 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 30

West-Vlaams niveau

Subbuteo Flanders Blankenberge
adres: Jean Jaureslaan 39 • 8370 Blankenberge
T  0477 84 67 36 • F  050 41 61 77 • E  subbuteo-blankenberge@skynet.be
oprichtingsjaar: 2004
soort federatie: provinciaal contactpunt
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aangesloten bij: Subbuteo Flanders
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 15

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
tafelvoetbal subbuteo

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden van subbuteo als behendigheidsspel door het organiseren van kampioenschappen
en tornooien.

Belgische Surfcasting Federatie
Belgisch niveau

Belgische Sportcasting Federatie (BSCF)
adres: Broechemlei 58/1 • 2520 Ranst
T  0497 43 48 50 • E  voorzitter@surfcasting.be • W  www.surfcasting.be
oprichtingsjaar: 2004
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Belgian Confederation of Sea Anglers (BCSA)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 1
aantal leden in België: 50

Vlaams niveau

Belgische Surfcasting Federatie
adres: Broechemlei 58/1 • 2520 Ranst
T  0479 43 48 50 • W  www.surfcasting.be
oprichtingsjaar: 1988
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Sportcasting Federatie

Vlaamse Vereniging van Hengelverbonden
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 1
Antwerpen: 1 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 50

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
hengelen casting, werphengelen

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van alle activiteiten die verband houden met casting, het beter leren werpen en/of het
leren verder werpen.

Bijzonderheid: de “federatie” werd opgericht in afwachting van het eerlang oprichten van een tweede cas-
tingvereniging.
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Belgische Squashfederatie
Belgisch niveau

Belgische Squashfederatie (BSF)
adres: Vorselaarsebaan 64 • 2200 Herentals
T  014 85 96 04 • F  014 36 88 55 • E  vsf@vsf.be • W  www.vsf.be
oprichtingsjaar: 1974
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Squash Federation

European Squash Federation
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Squash
aantal clubs in België: 92
aantal leden in België: 5.000

Vlaams niveau

Vlaamse Squashfederatie (VSF)
adres: Vorselaarsebaan 62 • 2200 Herentals
T  014 85 96 00 • F  014 36 38 55 • E  vsf@vsf.be • W  www.vsf.be
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Squashfederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 58
Antwerpen: 21 Limburg: 10 Oost-Vlaanderen: 9 Vlaams-Brabant: 10 West-Vlaanderen: 8
aantal leden in Vlaanderen: 3.500

West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Squashfederatie
adres: Kruisekestraat 549 • 8940 Wervik
T  056 31 30 91 • F  056 31 36 91 • E  patrick.goos@pandora.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Squashfederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 8
aantal leden in West-Vlaanderen: 450

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
squash squash

Specifieke informatie
Doel:
- het ondersteunen van de squashsport door het verstrekken van kadervorming;
- het opleiden van coaches en het begeleiden van topspelers;
- het promoten van squash door het organiseren van tornooien en competities voor topspelers, recreanten,

veteranen en jongeren.
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Belgische Touwtrekbond
Belgisch niveau

Belgische Touwtrekbond (BTB)
adres: Algonquinstraat 5 • 8340 Moerkerke
T  050 50 18 68 • E  secretariaat@touwtrekken.be • W  www.touwtrekken.be
oprichtingsjaar: 1991
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Tug of War Federation

Vlaamse Traditionele Sporten (VLaS)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 19
aantal leden in België: 350

Vlaams niveau

Belgische Touwtrekbond Vlaanderen (BTBV)
adres: Algonquinstraat 5 • 8340 Moerkerke
T  050 50 18 68 • E  secretariaat@touwtrekken • W  www.west.touwtrekken.be
oprichtingsjaar: 1991
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Touwtrekbond

Vlaamse Traditionele Sporten
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 19
Antwerpen: 7 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 3 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 350

West-Vlaams niveau

E  geert.versnick@telenet.be • W  www.west.touwtrekken.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 9
aantal leden in West-Vlaanderen: 120

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
touwtrekken koordtrekken, touwtrekken

Specifieke informatie
Doel: het organiseren en promoten van de touwtreksport.

Bijzonderheid: de provincies Antwerpen en Limburg werken samen met Zuid-Nederland, de provincies
Oost- en West-Vlaanderen samen met Zeeuws-Vlaanderen.
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Belgische Vereniging van 
Studentenruiters
Belgisch niveau

Belgische Vereniging van Studentenruiters (BVSR)
T  0472 72 01 26 • E  silvie@studentriders.be • W  www.studentriders.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Vlaamse Hippische Sportbond (VHS)
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
paardrijden jumping

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van kampioenschappen.

Bijzonderheid: de vereniging heeft enkel hogeschoolstudenten en universitairen tussen de 18 en 28 jaar
als aangesloten leden en treedt enkel op als organisator van wedstrijden en kampioenschappen voor deze
doelgroep.

Belgische Vereniging voor 
Oriëntatiesporten
Belgisch niveau

Belgische Vereniging voor Oriëntatiesporten (BVOS)
adres: Generaal Berheimlaan 31 • 1040 Brussel
T  02 640 69 22 • F  02 640 69 22 • E  info@orienteering.be • W  www.orienteering.be
oprichtingsjaar: 1967
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Orientation Federation (IOF)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Régionale des Sports d’Oriëntation
aantal clubs in België: 18
aantal leden in België: 3.100

Vlaams niveau

Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten (VVO)
adres: Hendrik van Veldekesingel 150/77 • 3500 Hasselt
T  011 87.08.28 • F  011 87 08 26 • E  info@orientatie.org • W  www.orientatie.org
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oprichtingsjaar: 1987
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belg. Vereniging voor Oriëntatiesporten
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 5
Antwerpen: 1 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 1.550
aantal leden in West-Vlaanderen: 500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
oriëntatielopen oriëntatielopen

Specifieke informatie
Doel: de bevordering van de oriëntatiesport in België, het beheer van de oriëntatiesport op nationaal ni-
veau en de coördinatie van de regionale verenigingen voor oriënteringssporten, liga’s genaamd.

Belgische Vrije Vluchtfederatie
Belgisch niveau

Belgische Vrije Vluchtfederatie (BVVF)
adres: Stationstraat 103 • 2860 St-Katelijne-Waver
T  015 32 18 20 • F  015 32 18 20 • E  info@bvvf.be • W  www.bvvf.be
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Kon. Belgische Aëroclub (KBAC)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 24
aantal leden in België: 1.070
aantal clubs in Vlaanderen: 6
Antwerpen: 2 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zweefvliegen deltavliegen, parapenting, vol de pente

Specifieke informatie
Doel: het beheren van het deltavliegen en parapente in België en het groeperen van de beoefenaars ervan.
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Belgische Wushufederatie
Belgisch niveau

Belgische Wushufederatie (BWUF)
adres: Frans Van Schoorstraat 5 • 9200 Dendermonde
T  052 33 74 74 • F  052 34 02 82 • E  pvcwushu@skynet.be • W  www.belgianwushufederation.com
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Wushu Federation (IWUF)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Association Francophone de Wushu
aantal clubs in België: 60
aantal leden in België: 2.000

Vlaams niveau

Vlaamse Wushufederatie (VWUF)
adres: Frans Van Schoorstraat 5 • 9200 Dendermonde
T  052 33 74 74 • F  052 34 02 82 • E  info@vwuf.be • W  www.vwuf.be
oprichtingsjaar: 1990
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Wushufederatie
Bloso: erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 45
Antwerpen: 9 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 10 Vlaams-Brabant: 19 West-Vlaanderen: 4
aantal leden in Vlaanderen: 900

West-Vlaams niveau

adres: Zwaluwstraat 125 • 8400 Oostende
T  059 43 31 34 • E  wushu@pandora.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 4
aantal leden in West-Vlaanderen: 50

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wushu changquan, daoshu, gunshu, shaolin, taijiquan, jianshu

Specifieke informatie
Doel: op een sportieve en karaktervormende wijze een opleiding geven tot het uitvoeren van alle Chinese
krijgskunsten met vervolgens de mogelijkheid tot het betwisten van veilige competities via stijlwedstrijden.
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Belgische Zaalvoetbalbond
Belgisch niveau

Belgische Zaalvoetbalbond (BZVB)
adres: Pallekensbergstraat,21 • 3511 Kuringen
T  011 22 44 40 • F  011 22 28 83 • E  abfstripsbzvb@skynet.be • W  www.belgianfutsalfed.be
oprichtingsjaar: 1968
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Union Européenne de Futsal (UEFS)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Football en Salle
aantal clubs in België: 1.800
aantal leden in België: 40.000

Vlaams niveau

Vlaamse Zaalvoetbalbond (VZVB)
adres: Boomgaardstraat 22/B5 • 2600 Berchem
T  03 286 07 20 • F  03 286 58 90 • E  zetel@skynet.be • W  www.vlaamsezaalvoetbalbond.com
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Zaalvoetbalbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 393
Antwerpen: 113 Limburg: 10 Oost-Vlaanderen: 9 Vlaams-Brabant: 177 West-Vlaanderen: 84
aantal leden in Vlaanderen: 14.555

West-Vlaams niveau

Vlaamse Zaalvoetbalbond PC West-Vlaanderen (VZVB West-Vlaanderen)
adres: Spreeuwenstraat 46 • 8210 Loppem
T  050 82 54 45 • F  050 27 01 20 • E  eric.icket@pandora.be • W  www.vzvbwestvlaanderen.com
oprichtingsjaar: 1979
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Zaalvoetbalbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 84
aantal leden in West-Vlaanderen: 3.346

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zaalvoetbal zaalvoetbal

Specifieke informatie
Doel: door het aanbieden van aangename recreatieve competitievormen zoveel mogelijk mensen aanspre-
ken en motiveren voor de zaalvoetbalsport.
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Belgische Zweefvliegfederatie
Belgisch niveau

Belgische Zweefvliegfederatie (BZF)
adres: Montoyerstraat 1/104 • 1040 Brussel
oprichtingsjaar: 1975
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Internat. Gliding Commission (IGC)

Kon. Belgische Aëroclub
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Fédération de Clubs Francophones de Vol à Voile
aantal clubs in België: 26
aantal leden in België: 1.800

Vlaams niveau

Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs (LVZC)
adres: Termikkelaan 9 • 2530 Boechout
T  03 454 33 34 • F  03 454 33 88 • E  info@lvzc.be • W  www.zweefvliegen.be
oprichtingsjaar: 1975
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Zweefvliegfederatie

Vlaamse Cluster Luchtsporten
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 13
Antwerpen: 5 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 900
aantal leden in West-Vlaanderen: 80

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zweefvliegen zweefvliegen

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de zweefvliegsport en het behartigen van de belangen van de aangesloten clubs
en hun leden.
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Belgium Billiard & Snooker 
Association
Belgisch niveau

Belgium Billiards & Snooker Association (BBSA)
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 11 50 • F  09 243 11 59 • E  bbsa@pandora.be • W  www.bbsa.be
oprichtingsjaar: 1983
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Billiard & Snooker Association (BBSA)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Association Francophone de Snooker
aantal clubs in België: 132
aantal leden in België: 4.400

Vlaams niveau

Vlaamse Snooker Federatie (VSF)
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 11 50 • F  09 243 11 59 • E  vlaamse.snookerfederatie@pandora.be • W  users.skynet.be/vlsnooker
oprichtingsjaar: 1997
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgium Billiards & Snooker Association
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 119
Antwerpen: 16 Limburg: 21 Oost-Vlaanderen: 35 Vlaams-Brabant: 23 West-Vlaanderen: 24
aantal leden in Vlaanderen: 3.950

West-Vlaams niveau

Vlaamse Snooker Federatie Gewest West-Vlaanderen
adres: Happestraat 18 • 8800 Roeselare
T  051 20 93 72 • E kpollet1@telenet.be • W  www.vsf-westvlaanderen.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Snookerfederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 24
aantal leden in West-Vlaanderen: 979

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
biljart Engelse biljart, snooker

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de biljartsport in het algemeen en van snooker en Engelse biljart in het bijzonder
en optreden als officieel en leidinggevend lichaam van snooker in België.
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Belkart
Vlaams niveau

Belkart
adres: Grote Nieuwedijk 175 • 2800 Mechelen
T  0477 45 59 72 • E  info@vlik.be • W  www.vlik.be
oprichtingsjaar: 2005
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Indoorkarting Federatie (VLIK)
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
autorijden indoorkarting, karting

Specifieke informatie
Doel: het jaarlijks in samenwerking met en in opdracht van de Vlaamse Indoorkarting Federatie (VLIK), in-
richten van het Belgisch Indoorkarting Kampioenschap voor individuele piloten.

Bijzonderheid: Belkart is een autonome vzw maar organiseert voor VLIK.

Bond Pencak Silat België
Belgisch niveau

Bond Pencak Silat België (BPSB)
adres: Lotuslaan 12 • 2900 Schoten
T  03 658 90 84 • F  03 658 90 84 • E  ludo.pieters@pencaksilatbelgium.com • W  www.pencaksilatbelgium.com
oprichtingsjaar: 1989
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Perschutuar Pencak Silat Antarabanysa (Persilat)

Europese Pencak Silat Federatie (EPSF)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 4
aantal leden in België: 70
aantal clubs in Vlaanderen: 4
Antwerpen: 3; Limburg: 0; Oost-Vlaanderen: 1; Vlaams-Brabant: 0; West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
pencak silat pencak silat, bongkot

Specifieke informatie
Doel: het aanleren en de beoefening van het Pencak Silat mogelijk maken en verspreiden, de Pencak Silat-
verenigingen ondersteunen en begeleiden in de verdere ontwikkeling van het Pencak Silat, de atleten voor-
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bereiden op weg naar en begeleiden tijdens internationale wedstrijden, technische vorming geven aan in-
structeurs, coaches, trainers, scheidsrechters, officials, juryleden en scheidsrechters.

Bijzonderheid: de bond kent geen “clubs” maar wel “scholen” waar de verschillende stijlen kunnen wor-
den ingeoefend.

Confederale Belgische Kickerbond
Belgisch niveau

Confederale Belgische Kickerbond (CBK)
W  www.kicker.be
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
BOIC: niet aangesloten

Vlaams niveau

Vlaamse Tafelvoetbalbond (VTB)
adres: Stationstraat 13A • 8800 Torhout
T  0486 96 77 72 • E  prootgino@yahoo.com • W  users.telenet.be/vtb
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Confederale Belgische Kickerbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 570
aantal leden in Vlaanderen: 5.550

West-Vlaams niveau

CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond West-Vlaanderen
adres: Stationstraat 13A • 8800 Torhout
T  0486 96 77 72 • E  prootgino@yahoo.com • W  users.telenet.be/vtb
soort federatie: provinciale afdeling
aangesloten bij: Confederale Belgische Kickerbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 60
aantal leden in West-Vlaanderen: 660

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
tafelvoetbal tafelvoetbal

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van competities voor tafelvoetbalploegen.

Bijzonderheid: De Confederale is een overkoepeling van verschillende provinciale of regionale organisaties:
- CBK Antwerpen;
- FTFBA-BTLB Brabant;
- CBK Limburg;
- BTLB Oost-Vlaanderen;
- Vilvoords Kicker Verbond;
- VTB West-Vlaanderen;
- FBTA Wallonië.
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Confederale Belgische Kickerbond
Confédération Belge du Kicker
Belgisch niveau

Confederale Belgische Kickerbond - Confédération Belge du Kicker (CBK-CBK)
W  www.a-better-tablefootball.be/nl/belgium
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal leden in België: 10.000

West-Vlaams niveau

CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond West-Vlaanderen
adres: Stationstraat 13A • 8800 Torhout
T  0486 96 77 72 • E  prootgino@yahoo.com • W  users.telenet.be/vtb
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Confederale Belgische Kickerbond (CBK)
aantal clubs in West-Vlaanderen: 59
aantal leden in West-Vlaanderen: 600

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
tafelvoetbal kickeren, tafelvoetbal

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van tafelvoetbalcompetities.

Bijzonderheid:
De Confederatie heeft in het Vlaamse landsgedeelte provinciale afdelingen, soms met een eigen naam: CKA
Antwerpen, FTFBA-BTLB Brabant, CBK Limburg, BTLB Oost-Vlaanderen en CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond
West-Vlaanderen.
In het Franstalig landsgedeelte is er FBTA.
Naast de Confederale zijn er nog talrijke plaatselijke organisaties actief, al of niet aangesloten bij een koe-
pelorganisatie.

Danskant
Vlaams niveau

Danskant
adres: Ed. Robeynslaan 29A • 3290 Diest
T  013 32 76 13 • F  013 32 76 13 • E  info@danskant.be • W  www.danskant.be
oprichtingsjaar: 1938
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 18
Antwerpen: 4 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 4 Vlaams-Brabant: 6 West-Vlaanderen: 2
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen jeugddans

Specifieke informatie
Doel: dans, muziek en beweging verspreiden als educatieve en actieve “cultuurbeleving” met als doel de
persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie onder kinderen en jongeren te be-
vorderen.

Bijzonderheid: “Danskant” is een landelijke (jeugd)organisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, en
werd in 1938 opgericht als “Volksdanscentrale voor Vlaanderen” (VDCV) en in 1993 gewijzigd in zijn huidige
naam.

Dansliga Sportfederatie
Vlaams niveau

Dansliga Sportfederatie
adres: IJzerstraat 4 • 2340 Beerse
T  014 61 19 37 • F  014 61 12 87 • E  info@dansliga.be • W  www.dansliga.be
oprichtingsjaar: 1964
soort federatie: Vlaamse vleugel
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve federatie
aantal clubs in Vlaanderen: 121
Antwerpen: 42 Limburg: 25 Oost-Vlaanderen: 25 Vlaams-Brabant: 13 West-Vlaanderen: 16
aantal leden in Vlaanderen: 20.800

West-Vlaams niveau

Dansliga Gewest West-Vlaanderen
adres:Kleine Moorsledestraat 3 • 8880 Ledegem
T  056 50 18 38 • E  guido.goderis.mattliss@skynet.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Dansliga Sportfederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 16
aantal leden in West-Vlaanderen: 800

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen hedendaagse dans, hiphop, standaarddansen, streetdance

Specifieke informatie
Doel: het bijbrengen van een danscultuur, het oprichten van dansclubs, het organiseren van danscursus-
sen, de aangesloten leden leren stijlvol dansen en dit in verschillende dansstijlen.
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Danspunt
Vlaams niveau

Danspunt
adres: Kleindokkaai 3-5 • 9000 Gent
T  09 269 45 30 • F  09 269 45 31 • E  info@danspunt.be • W  www.danspunt.be
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend

West-Vlaams niveau

Danspunt West-Vlaanderen
adres: Stassegemsesteenweg 10 • 8530 Harelbeke
soort federatie: provinciaal contactpunt

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen dansen

Specifieke informatie
Doel: optreden als ondersteunende en stuwende kracht voor en namens individuele beoefenaars, lokale
groepen en belangstellenden in Vlaanderen en Brussel om zo de artistieke en maatschappelijke ontwikke-
ling van amateurdans en bewegingsexpressie in Vlaanderen te bevorderen.

Bijzonderheid: Danspunt is ontstaan door een fusie tussen “Vlaamse Volkskunstbeweging” (VVKB),
“Vlaamse Volkskunstgemeenschap” (VVG) en “Landelijke Vereniging voor Dans- en Bewegingsleer” (LVDB).
Danspunt is niet erkend door Bloso, maar wel door de Vlaamse Gemeenschap.

Federatie Belgische Boulisten
Belgisch niveau

Federatie Belgische Boulisten (FBB)
adres: De Brouwerstraat 82 • 3300 Tienen
T  016 81 41 32 • F  016 31 82 89 • E  gabriel.clabots@minfin.fed.be
oprichtingsjaar: 1956
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Boules (FIB)
BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 4
aantal leden in België: 250
aantal clubs in Vlaanderen: 2
Antwerpen: 0 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 90
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
petanque boule Lyonaise, tir de précision, tir rapide

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden, beoefenen en promoten van het “jeu de boules”.

Bijzonderheid: de federatie heeft naast de licentiehoudende spelers (die uitkomen in officiële kampioen-
schappen) nog ruim 1.200 recreatieve leden in België waarvan 450 in Vlaanderen.

Federatie Dans en Sport
Vlaams niveau

Federatie Dans en Sport (Fedes)
adres: Lieven Bauwensstraat 20 • 8000 Brugge
T  050 35 13 05 • F  050 36 18 60 • E  fedes@scarlet.be • W  www.fedes.be
oprichtingsjaar: 1963
soort federatie: multisportfederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 207
aantal leden in Vlaanderen: 8.553

West-Vlaams niveau

Fedes West-Vlaanderen / Fedes Dansacademie
adres: Lieven Bauwensstraat 20 • 8000 Brugge
T  050 35 13 05 • F  050 36 18 60 • E  fedes@scarlet.be • W  www.fedes.be
oprichtingsjaar: 1963
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Federatie Dans en Sport
aantal clubs in West-Vlaanderen: 117
aantal leden in West-Vlaanderen: 4.564

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen ballet, hiphop, jazzdans, jeugddans

Specifieke informatie
Doel:
- de permanente kaderopleiding en bijscholing van leraars, instructeurs en trainers;
- de begeleiding van sport- en dansclubs (ontlenen van spelmateriaal, aanbieden van voordelige sportver-

zekering, …);
- promotie van verschillende sporten via kampen, sportdagen, beurzen, stages, clinics, cursussen;
- het geven van danslessen.

Bijzonderheid: Fedes organiseert sportkampen badminton, basketbal, beachvolleybal, boogschieten, dans,
judo, mountainbike, rope-skipping, tennis, volleybal en zwemmen.
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Federatie Euro-Budo
Vlaams niveau

Federatie Euro-Budo

adres: Veerle Heide 17 • 2431 Laakdal
T  014 84 22 76 • F  014 84 22 76 • E  eurobudo@skynet.be • W  www.vva.be
oprichtingsjaar: 1975
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Vechtsportfederatie (VVA)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 73
Antwerpen: 20 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 10 Vlaams-Brabant: 23 West-Vlaanderen: 14
aantal leden in Vlaanderen: 2.320

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
budo goshindo, judo, ju-jutsu, karate, ko bujutsu, nin-tau, sambo, seni silat 

lincah, tai chindo, tai jitsu

Specifieke informatie
Doel: het aanleren en verspreiden van Oosterse vechtsporten met respect voor de spirituele ontwikkeling
van de beoefenaar.

Bijzonderheid: “Euro Budo” is stichtend lid van en aangesloten bij de “Vlaamse Vechtsportassociatie” (VVA),
confederatie van vechtsportfederaties.

Federatie Motorcross
Vlaams niveau

Federatie Motorcross (FMC)
adres: Mechelsesteenweg 708 • 1800 Vilvoorde
T  0495 20 63 97 • F  02 725 08 88
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Federatie van Amateurs Motorcrossbonden Vlaanderen (FAM)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in West-Vlaanderen: 0
aantal leden in West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorcross

Specifieke informatie
Doel: het verzorgen van de promotie voor de motorcross voor amateurs door de organisatie van motor-
crosswedstrijden.

Bijzonderheid: de activiteiten spelen zich voornamelijk af binnen de provincies Vlaams Brabant, Oost-Vlaan-
deren en Henegouwen
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Federatie van 
Amateurmotorcrossbonden 
van Vlaanderen
Vlaams niveau

Federatie van Amateurmotorcrossbonden van Vlaanderen (FAM)
adres: Schoolstraat 124 • 3540 Herk de Stad
T  011 31 37 82 • F  011 31 68 27 • E  fam_motorsport@pi.be
oprichtingsjaar: 1974
soort federatie: confederatie van meerdere federaties
Bloso: erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie
aantal aangesloten federaties: 9

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorcross, quad, supermotard

Specifieke informatie
Doel: de amateurmotorsport bevorderen door het eenvormig maken van de wedstrijdorganisaties en de vei-
ligheidsvoorwaarden voor toeschouwers en piloten, het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen
van de aangesloten bonden en organisatoren, en optreden als vertegenwoordiger en gesprekspartner.

Bijzonderheid: de aangesloten bonden zijn:
1° Belgische Liefhebbersmotorsportbond;
2° Belgische Liefhebbersmotorrijdersbond;
3° Vlaamse Liefhebbersmotorrijdersbond;
4° Federatie Motor Cross;
5° Motorcrossbond;
6° Vrije Belgische Motorsportvereniging;
7° Jeugdmotorcrossschool;
8° Vlaamse Jeugdmotorcrossopleiding;
9° Vereniging Quads en Supermotards.
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Federatie van Arbeiders
voor Lichamelijke Opvoeding 
en Sport
Vlaams niveau

Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (Falos)
adres: Lakenstraat 76 • 1000 Brussel
T  02 210 88 55-66 • F  02 210 88 00 • E  wim.verstraete@kwb.be • W  www.kwb.be/falos
oprichtingsjaar: 1974
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 200
aantal leden in Vlaanderen: 5.100

West-Vlaams niveau

Falos West-Vlaanderen
adres: Wijngaardstraat 48 • 8500 Kortrijk
T  056 23 37 23 • F  056 23 37 24 • E  els.flama@kwb.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 33
aantal leden in West-Vlaanderen: 500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek jogging
badminton badminton
minivoetbal minivoetbal
volleybal volleybal
wandelen wandelen
wielrennen mountainbike
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van recreatieve sportactiviteiten voor mensen die nooit aan sport deden, mensen die
ooit gestopt zijn met actieve sportbeoefening en mensen die uit de boot vielen in de competitiesport.

Bijzonderheid: “Falos” heeft nauwe banden met de KWB, sociaal-culturele vereniging.
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Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden
Vlaams niveau

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS)
adres: Nieuwland 22 • 3600 Genk
T  089 35 48 40 • F  089 30 53 92 • E  vlaamseschutters@tiscali.be • W  www.vlaamseschuttersgilden.be
oprichtingsjaar: 1999
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 18
Antwerpen: 2 Limburg: 11 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 922

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boogschieten handboogschieten, kruisboogschieten
vuurwapenschieten buksschieten, karabijnschieten

Specifieke informatie
Doel: stimulerend optreden opdat de oude schutterijen en het gildenwezen in Vlaanderen niet verloren zou
gaan als onschatbare bron van volkscultuur.

Bijzonderheid: de federatie is gestructureerd over zes verbonden.

Fietsersbond Vlaanderen
Vlaams niveau

Fietsersbond Vlaanderen
adres: Boomgaardstraat 22/57 • 2600 Berchem
T  03 231 92 95 • F  03 231 45 79 • E  info@fietsersbond.be • W  www.fietsersbond.be
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 50
Antwerpen: 13 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 14 Vlaams-Brabant: 12 West-Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 5.250

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen fietsen
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Specifieke informatie
Doel: het promoten van het gebruik van de fiets met daaraan gekoppeld het opkomen voor een veiliger fiets-
verkeer.

Bijzonderheid: de bond heeft 45 afdelingen, verspreid over het hele Vlaamse land. In West-Vlaanderen zijn
er afdelingen in Brugge, Deerlijk, Ieper, Kortrijk, Torhout en Waregem.

Fietspromo
Vlaams niveau

Fietspromo
adres: Brogelerweg 62 • 3950 Bocholt
T  089 46 89 02 • F  089 46 89 02 • E  vzw.fietspromo@telenet.be • W  www.fietspromo.be
oprichtingsjaar: 1992
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen mountainbike, rijwieltoerisme

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de fietssport, het stimuleren van een gezonde levenswijze door het gebruik van de
fiets, het nastreven van een verruimd milieubewustzijn en het toezien op het natuurbehoud.

Flemish Boarding Association
Vlaams niveau

Flemish Boarding Association
adres: Lieven Bauwensstraat 20 • 8000 Brugge
T  050 35 13 05 • F  050 36 18 60 • E  fedes@tiscali.be • W  www.fedes.be
oprichtingsjaar: 2001
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
rolschaatsen/skaten kickboard, step

Specifieke informatie
Doel: het promoten en verspreiden van steps en kickbike, het aanbieden en verhuren van materiaal en het
verstrekken van verkeersopvoeding.

Bijzonderheid: de vereniging is actief binnen de “Federatie Dans en Sport” (Fedes).
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Fros Amateursportfederatie
Vlaams niveau

Fros Amateursportfederatie (Fros)
adres: Boomgaardstraat 22/B35 • 2600 Berchem
T  03 286 07 60 • F  03 286 58 38 • E  info@fros.be • W  www.fros.be
oprichtingsjaar: 1999
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 500
aantal leden in Vlaanderen: 20.000

West-Vlaams niveau

FROS West-Vlaanderen
adres: Scharphoutstraat 42 • 8380 Lissewege
T  050 33 35 05 • F  050 33 35 05 • E  info@fros.be • W  www.fros.be
soort federatie: provinciale afdeling
aangesloten bij: Fros Amateursportfederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 160
aantal leden in West-Vlaanderen: 6.700

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
aikido aikido
atletiek jogging
basketbal basketbal
bowling bowling
budo budo
dansen dansen
duiken duiken, snorkelen
hapkido hapkido
judo judo
ju-jutsu ju-jutsu
karate karate
minivoetbal minivoetbal
paardrijden ruitersport
petanque petanque
rolschaatsen & skating rolschaatsen
taekwondo taekwondo
tafeltennis tafeltennis
tennis minitennis, tennis
voetbal voetbal
volleybal volleybal
wandelen wandelen
wielrennen rijwieltoerisme
windsurfen windsurfen
zaalvoetbal zaalvoetbal
zwemmen zwemmen
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Specifieke informatie
Doel: het aanbieden van een kwalitatief drempelverlagend en gevarieerd recreatief sportaanbod.

Bijzonderheid: de federatie is in 1999 ontstaan als een confederatie uit de fusie van:
- het “Arbeidersvoetbalverbond” (°1919 - AVB),
- de “Federatie voor Recreatie en Omnisport” (°1976 - Fros) en
- de “Vlaamse Amateursportconfederatie” (°1993 - Vasco)
met als gemeenschappelijke naam: “Vlaamse Confederatie voor Amateursporten”.

In 2000 werd de naam gewijzigd in “Fros Amateursportconfederatie” en in 2002 werd opnieuw een naams -
wijziging doorgevoerd met de huidige naam “Fros Amateursportfederatie”.

Fros Arbeidersvoetbalbond
Vlaams niveau

Fros Arbeidersvoetbalbond
adres: Boomgaardstraat 22/35 • 2600 Berchem
T  03 286 07 60 • F  03 286 58 38 • E  info@fros.be • W  www.fros.be/arbeidersvoetbal
oprichtingsjaar: 1967
soort federatie: Vlaamse autonome vleugel
aangesloten bij: Fros Amateursportfederatie
Bloso: niet erkend

West-Vlaams niveau

Amateursport
adres: Gemene Weidestraat 50 • 8000 Koolkerke
T  050 27 82 26 • F  050 33 80 40 • E  secretaris@amateursportvzw.be • W  www.amateursportvzw.be
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Fros Arbeidersvoetbalbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 80
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
voetbal voetbal

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van voetbalcompetities voor niet-professionele sportbeoefenaars.

Bijzonderheid: de bond is slechts actief in 3 regio’s: Antwerpen, de Kempen en (noord) West-Vlaanderen.
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Gaaibolderscriterium Brugge
West-Vlaams niveau

Gaaibolderscriterium Brugge
adres: Zandstraat 466 • 8200 Sint-Andries
T  050 31 52 76
oprichtingsjaar: 1948
soort federatie: provinciale autonome federatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 7
aantal leden in West-Vlaanderen: 110

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen gaaibollen

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van een regionaal kampioenschap.

Bijzonderheid: drie clubs van het “Gaaibolderscriterium Brugge” zijn aangesloten bij de “Vlaamse Tradi -
tionele Sporten” (VLaS), confederatie voor traditionele volkssporten, als niet-effectief lid.

Gezinssportfederatie
Vlaams niveau

Gezinssportfederatie (GSF)
adres: Troonstraat 125 • 1050 Brussel
T  02 507 88 22 • F  02 507 88 63 • E  gsf@gezinsbond.be • W  www.gsf.be
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 427
aantal leden in Vlaanderen: 40.000

West-Vlaams niveau

Gezinssportfederatie West-Vlaanderen
adres: Gitsestraat 143 • 8800 Roeselare
T  051 20 85 96 • E  monica.wynands@telenet.be • W  www.gsfwvl.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 100
aantal leden in West-Vlaanderen: 6.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek jogging
badminton badminton
baseball honkbal
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basketbal basketbal
bowling bowling
curve bowls curve bowls
dansen dansen
duiken duiken
fitness fitness
frisbee frisbee
gymnastiek turnen
handbal handbal
hockey hockey
ijsschaatsen ijsschaatsen
judo judo
ju-jutsu ju-jutsu
kajak / kano kajak, kano
karate karate
minivoetbal minivoetbal
oriëntatielopen oriëntatielopen
petanque petanque
rolschaatsen & skating rolschaatsen
rope-skipping rope skipping
squash squash
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
voetbal voetbal
volksspelen volksspelen
volleybal volleybal
wandelen wandelen
wielrennen rijwieltoerisme
windsurfen windsurfen
yoga yoga
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: het aanzetten van de gezinnen of elk lid van het gezin tot een zinvolle sportbeoefening op een zuiver
recreatieve basis, zowel individueel als in gezinsverband.

Bijzonderheid: de afdeling West-Vlaanderen bestaat uit 14 gewesten.

Gym - België
Belgisch niveau

Gym-Be
adres: Roodebeeklaan 44/4 • 1030 Brussel
T  02 230 54 13 • F  02 280 00 51 • E  info@gym-be.be • W  www.gym-be.be
oprichtingsjaar: 1892
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale Catholique d’éducation Physique et Sportive
BOIC: toetredend lid
Waalse vleugel: Fédération de Gymnastique Francophone
aantal clubs in België: 275
aantal leden in België: 50.000
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Vlaams niveau

Turnsport Vlaanderen
adres: Roodebeeklaan 44/4 • 1030 Brussel
T  02 230 54 13 • F  02 280 00 51 • E  info@turnsportvlaanderen.be • W  www.turnsportvlaanderen.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Gym-Be
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 137
Antwerpen: 73 Limburg: 18 Oost-Vlaanderen: 18 Vlaams-Brabant: 19 West-Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 28.000

West-Vlaams niveau

Turnsport West-Vlaanderen
Mezenstraat 59 • 8800 Roeselare
T  051 20 25 47 • E  info@turnsport-wvlaanderen.be • W  www.turnsport-wvlaanderen.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Turnsport Vlaanderen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 9
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
gymnastiek acrobatische gymnastiek, artistieke gymnastiek, koorddansen,

ritmische gymnastiek, trampolinespringen, tumbling

Specifieke informatie
Doel: het promoten en stimuleren van de turnsport in al haar facetten door:
- het aanzetten van zoveel mogelijk mensen en jongeren in het bijzonder tot sport en lichaamsbeweging;
- het organiseren van sportactiviteiten op een zo effeciënt mogelijke wijze;
- het bieden van ontplooiingskansen aan talentvolle jongeren die niet kiezen voor een topsportcarrière.

Bijzonderheid: “Turnsport Vlaanderen” heeft de intentie om op 1 september 2007 te fuseren met “Gym-
Fed”. Hierdoor zou een einde komen aan het bestaan van politiek gekleurde turnfederaties.

Hoge Raad voor Ju-Jitsu en 
het Danscollege
Vlaams niveau

Hoge Raad voor Ju-Jitsu en het Danscollege
adres: Nieuwe Vaart 118 • 9000 Gent
T  09 227 38 30 • E  jos.burgelmans@pandora.be • W  www.telenet.be/reaxion/federaties
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu

Hoshinkido Hapkido Belgium
Belgisch niveau

Hoshinkido Hapkido Belgium (HHB)
T  0477 43 39 09 • E  hoshinkido.belgium@telenet.be • W  users.belgacom.net/hoshinkido.belgium
oprichtingsjaar: 2003
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Hoshinkido Hapkido International Federation
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 1
aantal clubs in Vlaanderen: 1
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hapkido hapkido, hoshinkido

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden van hoshinkido als nieuwe Koreaanse krijgskunst.

Human Powered Vehicles Belgium
Belgisch niveau

Human Powered Vehicles Belgium (HPVB)
adres: Kerkstraat 20 • 3200 Aarschot
T  02 269 70 54 • F  02 269 70 54 • E  info@hpv.be • W  www.hpv.be
oprichtingsjaar: 1993
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Human Vehicles Association

Kon. Belgische Wierrijdersbond
BOIC: niet aangesloten
aantal leden in België: 300
aantal clubs in Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen ligfietsen
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Specifieke informatie
Doel: de verspreiding en de ontwikkeling van door mensenkracht aangedreven voer-, vaar- en vliegtuigen
bevorderen door het promoten van de ligfiets, niet alleen als sportdiscipline, maar ook in het dagelijks leven,
door het organiseren van toerdagen, technische dagen en wedstrijden.

International Martial Arts 
Federation Belgium
Belgisch niveau

International Martial Arts Federation Belgium (IMAF Belgium)
adres: Lijsterdreef 13c • 2970 Schilde
T  0477 76 56 62 • E  imaf.europe@scarlet.be • W  www.imaf-europe.com
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Martial Arts Federation of Europe
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
aikido aikido
iai-do iaido
judo judo
ju-jutsu ju-jutsu
karate karate
hapkido hapkido

Specifieke informatie
Doel: alle budoclubs of budoscholen en hun leden, ongeacht welke discipline zij in de traditionele Japanse
krijgskunsten beoefenen, verenigen onder één noemer.

International University 
of Martial Arts Belgium
Belgisch niveau

International University of Martial Arts Belgium (IUMA Belgium)
adres: Kapiteinstraat 44 • 9000 Gent
T  09 253 59 53 • E  iuma@skynet.be • W  users.skynet.be/IUMA/Belgium.htm
oprichtingsjaar: 1993
soort federatie: Belgische unitaire federatie
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aangesloten bij: International University of Martial Arts
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 12
aantal leden in België: 400
aantal clubs in Vlaanderen: 11
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 30

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vecht- en/of verdedigingssport vechtsport, verdedigingssport

Specifieke informatie
Doel: als organisatie de verschillende budosporten samenbrengen en hun fysieke en mentale leer ver-
spreiden.

Bijzonderheid: de “University” is geen federatie in de klassieke betekenis, maar een contactorganisatie
waar zowel verenigingen als personen rechtstreeks kunnen bij aansluiten.

Internationale Federatie voor 
Body-Building België
Belgisch niveau

Internationale Federatie voor Body-Building België
adres: Peter Benoitlaan 60/3L • 8200 Sint-Andries
T  050 31 96 03 • F  050 32 25 35 • E  info@ifbbbelgium.be • W  www.ifbbbelgium.be
oprichtingsjaar: 1966
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Federation of Body Builders (IFBB)
BOIC: niet-olympische federatie
aantal centra in België: 1.000
aantal centra in Vlaanderen: 675
aantal centra in West-Vlaanderen: 75

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bodybuilding bodybuilding

Specifieke informatie
Doel: door het ontwikkelen en oefenen van verschillende spierbundels pogen een harmonisch en even-
wichtig geheel te vormen van het menselijk lichaam.

Bijzonderheid: de federatie omvat geen clubs maar fitnesscentra.
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Interkart
Vlaams niveau

Interkart
adres: Grote Nieuwedijk 175 • 2800 Mechelen
T  0477 45 59 72 • E  info@vlik.be • W  users.telenet.be/interkart
oprichtingsjaar: 2005
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Indoorkarting Federatie
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
autorijden indoorkarting, karting

Specifieke informatie
Doel: het inrichten en organiseren, in opdracht van en in samenwerking met de “Vlaamse Indoorkarting
Federatie” van kartingkampioenschappen voor ploegen.

Japan Karate Association Belgium
Belgisch niveau

Japan Karate Association Belgium (JKA Belgium)
oprichtingsjaar: 1969
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: JKA World Federation
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: JKA Francophone

Vlaams niveau

Japan Karate Association Vlaanderen (JKA Vlaanderen)
adres: Tarbotstraat 1 • 9000 Gent
T  09 248 03 00 • F  09 248 03 01 • E  info@karate.be • W  www.jka-vlaanderen.be
oprichtingsjaar: 2003
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: JKA Belgium

Vlaamse Karatefederatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 68
Antwerpen: 11 Limburg: 8 Oost-Vlaanderen: 22 Vlaams-Brabant: 9 West-Vlaanderen: 18
aantal leden in Vlaanderen:
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
karate goju, karate, shito, shoto(kan), wado

Specifieke informatie
Doel: enerzijds de beoefening en ontwikkeling van karate en anderzijds de educatieve vorming. JKA wenst
de martiale waarden (de budogeest) te bewaren, staat voor fysieke en mentale beheersing, streeft naar één
uniforme stijl, stelt de menselijke waarden voorop en rekent op een familiegevoel.

Bijzonderheid: JKA Vlaanderen is een karateschool binnen de “Vlaamse Karatefederatie” (VKF).

Jeugd-Motorcross-School
Vlaams niveau

Jeugd-Motorcross-School (JMS)
adres: Linkhoutstraat 219a • 3560 Lummen-Linkhout
T  013 44 49 19 • F  013 44 49 19 • E  rsantermans@hotmail.com • W  www.jms-belgie.be
oprichtingsjaar: 1997
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen (FAM)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 25
aantal leden in Vlaanderen: 120

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorcross

Specifieke informatie
Doel: de jeugdige motorrijders vanaf 6 jaar per leeftijdscategorie hun sport laten beoefenen op een speelse
wijze en op een voor hen aangepast terrein zodat ze op een begeleide wijze kunnen uitgroeien tot volwaar-
dige motorcrossers.

Kaizen Ju-Jitsu Renmei
Vlaams niveau

Kaizen Ju-Jitsu Renmei
adres: Spoorweglaan 25 • 1790 Affligem
T  053 67 05 14 • E  johan.vertongen@consultant.volvo.com
W  users.belgacom.net/ge201772/KaizenJuJitsuRenmei.htm
oprichtingsjaar: 1992
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu, kobudo

Specifieke informatie
Doel: de ju-jitsusport dienen door als federatie op te treden voor de aangesloten verenigingen. De ju-jitsu-
sport onbaatzuchtig verspreiden en bevorderen door samenbundeling van de krachten van zoveel mogelijk
clubs, via het organiseren van trainingen, stages, demonstraties en manifestaties allerhande.

Klootschietvereniging Vlaanderen
Vlaams niveau

Klootschietvereniging Vlaanderen
adres: Stationstraat 45/B3 • 8340 Sijsele
T  050 37 33 57
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 30
aantal clubs in West-Vlaanderen: 2
aantal leden in West-Vlaanderen: 30

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen klootschieten

Specifieke informatie
Doel: promotie maken in Vlaanderen voor de klootschietsport.

Bijzonderheid: de federatie zou recent opgehouden zijn te bestaan.

Kon. Belgisch Kanoverbond
Belgisch niveau

Kon. Belgisch Kanoverbond (KBKV)
adres: Geerdegemvaart 79 • 2800 Mechelen
T  015 41 54 59 • F  015 42 38 99 • E  leukemans.icf.fvvr@skynet.be • W  www.nkv.be
oprichtingsjaar: 1934
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Internationale Canoe Federation (ICF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Francophone de Canoe
aantal clubs in België: 56
aantal leden in België: 3.800
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Vlaams niveau

Nederlandstalig Kanoverbond (NKV)
adres: Clerxhoevestraat 2B • 3910 Neerpelt
T  011 64 28 35 • F  011 64 28 35 • E  info@nkv.be • W  www.nkv.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgisch Kanoverbond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 40
Antwerpen: 18 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 6 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 11
aantal leden in Vlaanderen: 3.500

West-Vlaams niveau

PC West-Vlaanderen van het Nederlandstalig Kanoverbond
adres: Mandelstraat 51 • 8870 Izegem
T  051 31 60 30
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Nederlandstalig Kanoverbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 11
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
kajak / kano kajak, kajakpolo, kano, kanopolo, toervaren, wildwatervaren

Specifieke informatie
Doel: de ontwikkeling en de bevordering van de organisatie van de kano en kajaksport.

Kon. Belgisch Volleybalverbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Volleybalverbond (KBVBV)
adres: Lambermontlaan 278 • 1030 Brussel
T  02/241.65.65 • F  02 241 56 45 • E  belgiumvolley@skynet.be • W  www.volleyvvb.be
oprichtingsjaar: 1945
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ass. Interprov. Francoph. de la Féd. Belge de Volley
aantal clubs in België: 600
aantal leden in België: 54.600

Vlaams niveau

Vlaams Volleybalverbond (VVB)
adres: Beneluxlaan 22 • 1800 Vilvoorde
T  02 257 16 00 • F  02 257 16 02 • E  vvb.secretariaat@skynet.be • W  www.volleyvvb.be
oprichtingsjaar: 1977
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soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belg. Volleybalverbond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 368
Antwerpen: 81 Limburg: 63 Oost-Vlaanderen: 63 Vlaams-Brabant: 68 West-Vlaanderen: 93
aantal leden in Vlaanderen: 40.000

West-Vlaams niveau

Kon. West-Vlaams Volleybalverbond
adres: Capucienenstraat 134 • 8900 Ieper
T  057 36 31 12 • F  057 36 31 14 • E  eric@kwvbv.be • W  www.kwvbv.be
oprichtingsjaar: 1952
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Volleybalbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 93
aantal leden in West-Vlaanderen: 7.988

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
volleybal beachvolley, minivolleybal, volleybal

Specifieke informatie
Doel: het promoten van het volleybal.

Kon. Belgisch Yachtingverbond
Belgisch niveau

Kon. Belgisch Yachtingverbond (KBYV)
adres: Vilvoordsesteenweg, 1A • 1020 Brussel
T  070 22 21 90 • F  070 22 21 91 • E  kbyv-frby@belgiansailing.be • W  www.sailing.be
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Sailing Federation (ISAF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone du Yachting Belge

Vlaams niveau

Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea (VVW Recrea)
adres: Beatrijslaan 25 • 2050 Antwerpen
T  03 219 69 67 • F  03 219 77 00 • E  vvw@vvw.be • W  www.vvw.be
oprichtingsjaar: 1932
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Kon. Belgisch Yachtingverbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 120
Antwerpen: 34 Limburg: 18 Oost-Vlaanderen: 16 Vlaams-Brabant: 5 West-Vlaanderen: 28
aantal leden in Vlaanderen: 13.000
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
duiken diepzeeduiken, duiken
kajak / kano kajak
motorbootvaren motorbootvaren, toervaren
waterskiën waterskiën
zeilen catamaranvaren, zeilen
zeilwagenrijden zeilwagenrijden

Specifieke informatie
Doel: het verstrekken van scholing, opleiding, stages en trainingen door erkende lesgevers om de leden te
begeleiden naar het behalen van brevetten op diverse niveaus.

Kon. Belgisch Yachtingverbond
Belgisch niveau

Kon. Belgisch Yachtingverbond (KBYV)
adres: Vilvoordsesteenweg 1A • 1020 Brussel
T  070 22 21 90 • F  070 22 21 91 • E  kbyv-frby@belgiansailing.be • W  www.sailing.be
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Sailing Federation (ISAF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Yachting Belge

Vlaams niveau

Vlaamse Yachting Federatie (VYF)
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 11 20 • F  09 243 11 39 • E  info@vyf.be • W  www.vyf.be
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Yachtingfederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 59
Antwerpen: 16 Limburg: 5 Oost-Vlaanderen: 9 Vlaams-Brabant: 6 West-Vlaanderen: 23
aantal leden in Vlaanderen: 15.402
aantal leden in West-Vlaanderen: 6.474

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zeilen catamaranvaren, zeilen, kielbootzeilen, zwaardbootzeilen,
windsurfen windsurfen, kitesurfen

Specifieke informatie
Doel:
- de organisatie en coördinatie van de competitieve en recreatieve sportbeoefening;
- de opleiding en bijscholing van het kader en de leden.
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Bijzonderheid: de “Vlaamse Yachtingfederatie” (VYF) is een fusie tussen de “Landelijke Bond voor Water-
sportverenigingen” (LBWB - °1976) en de “Landelijke Windsurfingfederatie” (LWF - °1976) die vanaf 2000
samenwerkten in de “Confederatie Watersporten” (CWV) en in 2002 omgebouwd werd naar de VYF als uni -
sportfederatie voor zeilen en windsurfen.

Kon. Sportverbond der Doven 
van België
Belgisch niveau

Kon. Sportverbond der Doven van België
adres: Boeversstraat 28 • 8790 Waregem
T  056 60 61 32 • F  056 60 61 32 • E  boudewijn.de.roose@skynet.be • W  www.belgiumdeafsport.be
oprichtingsjaar: 1922
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Comité International des Sports des Sourds
BOIC: toetredend lid
Waalse vleugel: Ligue Sportive Francophone des Sourds
aantal clubs in België: 14
aantal leden in België: 540

Vlaams niveau

Vlaamse Dovensportbond (VDSB)
adres: Blekerij 14 • 9800 Zeveren
T  09 386 85 03
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Sportverbond der Doven van België

Sporta
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen:7
Antwerpen: 2 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 2

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek atletiek
biljart bandstoten, drieband, snooker
bowling bowling
petanque petanque
schaken schaken
squash squash
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
voetbal voetbal
volleybal volleybal
zaalvoetbal zaalvoetbal
zwemmen zwemmen
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Specifieke informatie
Doel: de sport bij gehoorgestoorde mensen stimuleren door aan verschillende competities deel te nemen.

Bijzonderheid: de “Vlaamse Dovensportbond” is als vleugel aangesloten bij de Vlaamse koepelfederatie
“Vlaamse Liga Gehandicaptensport”.

Kon. Verbond der Belgische 
Schuttersverenigingen
Belgisch niveau

Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen (KVBSV)
adres: Bruul 103 • 2800 Mechelen
T  015 20 24 31 • F  015 20 58 88 • E  kvbsv@sportschieten • W  www.sportschieten.be
oprichtingsjaar: 1903
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Sport Shooting Federatie (ISSF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Union Royal des Sociétés de Tir de Belgique Franc.
aantal clubs in België: 218
aantal leden in België: 19.000

Vlaams niveau

Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen - Ned. Afdeling (KVBSV.na)
adres: Boomgaardstraat 22/B7 • 2600 Berchem
T  03 286 07 24 • F  03 286 07 26 • E  kvbsv@sportschieten.be • W  www.sportschieten.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Verbond der Belgische Schuttersvereniging

Vlaamse Schuttersconfederatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 102
Antwerpen: 17 Limburg: 14 Oost-Vlaanderen: 26 Vlaams-Brabant: 16 West-Vlaanderen: 29
aantal leden in Vlaanderen: 9.100

West-Vlaams niveau

KVBSV West-Vlaanderen
adres: Kon. Elisabethlaan 38/1 • 3620 Nieuwpoort
T  058/52.39.25 • F  058 52 39 25 • E  herman.bullynck@belgacom.net • W  members.tripod.com/kvbsv_wvl
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen - Ned. Afdeling
aantal clubs in West-Vlaanderen: 29
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vuurwapenschieten geweerschieten, karabijnschieten, pistoolschieten
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Specifieke informatie
Doel: de organisatie en het bevorderen van de schietsport.

Bijzonderheid: de “Nederlandstalige Afdeling” van het Verbond is samen met de “Federatie Kleischieten
Vlaamse Land” en de “Belgische Parcoursschuttersassociatie” verenigd in de “Vlaamse Schutterskonfede-
ratie”.

Kon. Antwerpse Vereniging 
van Vriendenclubs
Vlaams niveau

Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (KAVVV)
adres: Boomgaardstraat 22/16 • 3600 Berchem
T  03 286 07 4 • F  03 286 07 44 • E  secretariaat@kavvv.be • W  www.kavvv.be
oprichtingsjaar: 1948
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
badminton badminton
basketbal basketbal
biljart biljart
bowling bowling
minivoetbal minivoetbal
petanque petanque
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
voetbal voetbal

Specifieke informatie
Doel: de leden van de aangesloten clubs sport laten beoefenen in een geest van volstrekt amateurisme en
onder vrienden.

Bijzonderheid: de vereniging is een confederatie van clubs die verschillende sporttakken beoefenen in de
Antwerpse regio en Vlaams-Brabant.

Kon. Automobielclub van België
Belgisch niveau

Kon. Automobielclub van België (KACB)
adres: Aarlenstraat 53/3 • 1040 Brussel
T  02 297 09 11 • F  02 230 75 84 • E  autoclub@racb.com • W  www.racb.com
oprichtingsjaar: 1896
soort federatie: Belgische koepelfederatie
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aangesloten bij: Fédération Internationale de l’Automobile
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Association Sportive Automobile Francophone

Vlaams niveau

Vlaamse Autosport Federatie (VAS)
adres: Hof van ‘t Henneken 49 • 8800 Roeselare
T  051 22 92 00 • F  051 22 92 00 • E  vas@brit.uunethost.be • W  www.vas.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Automobielclub van België
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 47
Antwerpen: 9 Limburg: 12 Oost-Vlaanderen: 4 Vlaams-Brabant: 9 West-Vlaanderen: 13

West-Vlaams niveau

Provinciaal Autosportkomitee West-Vlaanderen (PAK West-Vl.)
adres: Watervalstraat 151 • 8850 Ardooie
T  051 74 53 40 • F  051 74 53 40 • E  luc.desmet@pandora.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Autosport Federatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 13

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
autorijden autocross, circuitrijden, kartcross, karting, rallycross, rallyrijden, 

rallysprint, slalom, trial, 4 x 4 rijden, 
Specifieke informatie
Doel: het vervullen van verschillende missies rondom de auto: assistentie en pechhulpverlening, prakti-
sche en juridische raadgevingen, sport en ontspanning.

Bijzonderheid: KACB heeft het beheer en de verantwoordelijkheid voor de autosportactiviteiten gedele-
geerd aan de VAS voor Vlaanderen en de ASAF voor Wallonië.

Kon. Bedrijfsvoetbalbond 
West-Vlaanderen
West-Vlaams niveau

Kon. Bedrijfsvoetbalbond West-Vlaanderen
adres: Hazelaarsstraat 20 • 8530 Harelbeke
T  056 22 40 96 • E  arlier.kwvbb@skynet.be • W  www.bedrijfsvoetbal.be
oprichtingsjaar: 1923
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: West-Vlaamse Bedrijfsorganisatie (WVO)

Kon. Belgische Voetbalbond 
aantal clubs in West-Vlaanderen: 65
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
voetbal voetbal

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van voetbalcompetities (kampioenschappen en beker) voor bedrijfvoetbalploegen.

Bijzonderheden: de “Kon. West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond” is een autonoom PC voor voetbal binnen de
“West-Vlaamse Bedrijfsorganisatie”, die de provinciale koepelfederatie is voor de sporttakken basketbal, mi-
nivoetbal (Roeselaars minivoetbal), recreatie, tennis en voetbal voor bedrijfsverenigingen.
De “Kon. West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond” is eveneens een groepering binnen de “Kon. Belgische Voet-
balbond”.

Kon. Belgische Aëroclub
Belgisch niveau

Kon. Belgische Aëroclub (KBAC)
adres: Montoyerstraat 1/12 • 1000 Brussel
T  02 511 79 47 • F  02 512 77 35 • E  info@belgianaeroclub.be • W  www.belgiumaeroclub.be
oprichtingsjaar: 1901
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
aangesloten bij: Fédération Aëronautique Internationale (FAI)
BOIC: niet-olympische federatie
aantal federaties: 8
aantal leden in België: 10.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ballonvaren ballonvaren
motorvliegen microluchtvaart, modelluchtvaart, motorsportvliegen, 

paramotorvliegen
zweefvliegen parapenting, zweefvliegen
parachutisme valschermspringen

Specifieke informatie
Doel: de verbinding en de coördinatie verzorgen tussen de verschillende aangesloten federaties en de in-
ternationale luchtvaartfederatie.

Bijzonderheid: de 8 aangesloten federaties zijn:
1° Belgische Vrije Vluchtfederatie (parapente en delta);
2° Belgische Modelluchtvaartliga;
3° Belgische Federatie voor Luchtvaart (sportvliegen met lichte vliegtuigen tot max. 2 ton);
4° Belgische Zweefvliegfederatie;
5° Belgische Federatie van Parachutisme;
6° Federatie van Ballonvaart;
7° Belgische Paramotorfederatie;
8° Belgian ULM Federation.

242 ATLAS VAN DE SPORT

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 242



Kon. Belgische Atletiekbond
Belgisch niveau

Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB)
adres: Marathonlaan 119/B • 1020 Brussel
T  02 474 72 10 • F  02 474 72 12 • E  belgian.athletics@skynet.be • W  surf.to/atletiek
oprichtingsjaar: 1889
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Athletic Amateur Federation
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Belge Francophone d’Athlétisme
aantal clubs in België: 143
aantal leden in België: 73.660

Vlaams niveau

Vlaamse Atletiekliga (VAL)
adres: Marathonlaan 119/C • 1020 Brussel
T  02 474 72 20 • F  02 474 72 29 • E  info@val.be • W  www.val.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Atletiekbond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 89
Antwerpen: 27 Limburg: 11 Oost-Vlaanderen: 23 Vlaams-Brabant: 17 West-Vlaanderen: 11
aantal leden in Vlaanderen: 31.500

West-Vlaams niveau

Vlaamse Atletiekliga PC West-Vlaanderen
adres: Fabriekstraat 22 • 8560 Wevelgem
T  056 20 10 84 • E  pcwestvlaanderen@val.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Atletiek Liga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 11
aantal leden in West-Vlaanderen: 5.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek sprint, cross-country, decatlon, discuswerpen, hamerslingeren, 

heptatlon, hinkstapspringen, hoogspringen, horden, jogging, 
kogelslingeren, kogelstoten, marathon, pentatlon, polsstokspringen,
polsstokspringen, snelwandelen, speerwerpen, steeple, stratenloop,
tienkamp, veldlopen, verspringen, verspringen, vijfkamp, zevenkamp

Specifieke informatie
Doel: bijdragen tot de bevordering van de lichamelijke opleiding in het algemeen en de beoefening van de
atletiek onder medisch toezicht in het bijzonder.
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Kon. Belgische Ballonvaart-
federatie van de Kon. Aëroclub 
van België
Belgisch niveau

Kon. Belgische Ballonvaartfederatie van de Kon. Aëroclub van België
adres: Oude Heerweg Heide 86 • 9250 Waasmunster
T  03 296 05 07 • E  info@balloonfederation.be • W  www.balloonfederation.be
oprichtingsjaar: 1973
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Fédération Aèronautique Internationale
BOIC: niet aangesloten
aantal leden in België: 150

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ballonvaren ballonvaren

Specifieke informatie
Doel: de ballonvaart bevorderen in al zijn aspecten.

Bijzonderheid: de federatie kent geen clubs. De leden sluiten rechtstreeks aan bij de federatie. De federa-
tie is lid van de “Kon. Aëroclub van België” (KBAC), confederatie voor de aërosporten.

Kon. Belgische Baseball 
en Softball Federatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische Baseball en Softball Federatie (KBBSF)
adres: Boulevard d’Avroy 192/12 • 4000 Liège
T  04 250 06 00 • F  04 250 06 06 • E  lucien.destexhe@belgacom.net • W  www.baseballbelgium.be
oprichtingsjaar: 1936
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Baseball Association (IBA)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Baseball et Softball
aantal clubs in België: 34
aantal leden in België: 3.000
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Vlaams niveau

Vlaamse Baseball en Softball Liga (VBSL)
adres: Boomgaardstraat, 22/B30 2600 Berchem
T  03 286 07 87 en 89 • F  03 286 07 88 • E  info@baseballsoftball.be • W  www.baseballsoftball.be
oprichtingsjaar: 1988
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Baseball en Softball Federatie
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 23
Antwerpen: 11 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 4 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 1.300

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
baseball softball, baseball

Specifieke informatie
Doel: de baseball en softballsport beheren, de beoefening ervan bevorderen, promoten en verspreiden in alle
(Vlaamse) provincies en mogelijkheden creëren om aan deze sport deel te nemen door jongeren en vol-
wassenen.

Kon. Belgische Basketbalbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Basketbalbond (KBBB)
adres: P.H. Spaaklaan 27/B17 • 1060 Brussel
T  02 521 48 79 • F  02 522 18 15 • E  infokbbb@basketbelgium.be • W  www.basketbelgium.be
oprichtingsjaar: 1927
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Basketball Amateur (FIBA)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Association Wallonie-Bruxelles de Basketball
aantal clubs in België: 634
aantal leden in België: 85.708

Vlaams niveau

Vlaamse Basketballiga (VBL)
adres: P.H. Spaaklaan 27/B17 • 1060 Brussel
T  02 521 48 79 • F  02 522 18 15 • E  info@basketbalvlaanderen.org • W  www.basketbalvlaanderen.org
oprichtingsjaar: 2001
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Basketbalbond (KBBB)
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 306
Antwerpen: 81 Limburg: 40 Oost-Vlaanderen: 65 Vlaams-Brabant: 53 West-Vlaanderen: 66
aantal leden in Vlaanderen: 40.986
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West-Vlaams niveau

Prov. Comité West-Vlaanderen Basketbalbond
adres: Wateringstraat 8 • 8450 Bredene
T  059 32 10 47 • E  eddy.hendryckx@pandora.be • W  www.basketwvl.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Basketballiga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 66
aantal leden in West-Vlaanderen: 8.566

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
basketbal basketbal

Specifieke informatie
Doel: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Belgen optimaal voorzien worden in hun behoeften aan basketbal,
al dan niet in een georganiseerde competitie.

Kon. Belgische Bedrijfssportbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Bedrijfssportbond (KBBB)
adres: Hoogstraat 114 • 1650 Beersel
T  02 305 53 31 • F  02 305 53 31 • E  sunny.side.up@pandora.be
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: European Federation for Company Sports (EFCS)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Ligue Franc. d’Entreprises et de Loisirs de Belg.

Vlaams niveau

Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (VLB)
adres: Boomgaardstraat 22/B15 • 2600 Berchem
T  03 286 07 36 • F  03 286 07 42 • E  info@vlaamse-bedrijfssport.be • W  www.vlaamse-bedrijfssport.be
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belg. Bedrijfssportbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 500
aantal leden in Vlaanderen: 75.000

West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (WBO)
adres: Stormstraat 4 • 8800 Roeselare
T  051 22 68 42 • F  051 22 68 42 • E  demey.rik@skynet.be
oprichtingsjaar: 1925
soort federatie: provinciaal comité
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aangesloten bij: Vlaamse Liga voor Bedrijfssportbonden
aantal clubs in West-Vlaanderen: 115
aantal leden in West-Vlaanderen: 9.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek atletiek
basketbal basketbal
biljart drieband, snooker
bowling bowling
minivoetbal minivoetbal
schaken schaken
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
voetbal voetbal
volleybal volleybal
zaalvoetbal zaalvoetbal

Specifieke informatie
Doel: via de aangesloten gewestelijke bedrijfssportbonden het beoefenen van sport, ontspanning en cultu-
rele activiteiten aanmoedigen en uitbreiden onder de werknemers van handelshuizen, ondernemingen en/of
openbare instellingen, evenals de gezinsleden van deze werknemers of de gepensioneerden.

Bijzonderheden: de Liga overkoepelt de volgende federaties:
1° Kon. Sportverbond Antwerps Handel (KSAH) °1920;
2° West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie (WBO) °1925;
3° Kon. Bedrijfssportbond Oost-Vlaanderen (KBOV) °1935;
4° Bedrijfssportbond Gewest Kempen (BGK) °1939;
5° Kon. Mechels Handelsverbond (KMHV) °1942;
6° Kon. Limburgs Bedrijfssportbond (KLBB) °1946;
7° Handelsverbond Vlaams Brabant (HVB) °1979;
8° Bedrijfssportbond Brussel en omstreken (BBO) °1982

De West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie overkoepelt de volgende sportakken met hun eigen PC: 
basketbal, minivoetbal, recreatie, tennis en voetbal.

Kon. Belgische Biljartbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Biljartbond (KBBB)
adres: Bierbeekstraat 171/A • 3360 Bierbeek
T  016 35 02 50 • F  016 35 02 50 • E  fedrb.bil@scarlet.be • W  www.kbbba.be
oprichtingsjaar: 1906
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Union Mondiale de Billiard (UMB) - Confédération Européenne de Billard
BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 193
aantal leden in België: 3.485
aantal clubs in Vlaanderen: 144
Antwerpen: 54 Limburg: 20 Oost-Vlaanderen: 26 Vlaams-Brabant: 24 West-Vlaanderen: 18
aantal leden in Vlaanderen: 2.782
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West-Vlaams niveau

Kon. Belgische Biljartbond Gewest Beide Vlaanderen
adres: St-Sebastiaanstraat 22 • 8400 Oostende
T  059 50 33 66 • F  059 50 33 66
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Kon. Belgische Biljartbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 18
aantal leden in West-Vlaanderen: 362

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
biljart artistiek biljart, bandstoten, carambole, drieband, kaderbiljart, vrij spel

Specifieke informatie
Doel: het recreatief en in competitieverband beoefenen van het biljarten.

Bijzonderheid: het “Gewest Beide Vlaanderen” omvat binnen West-Vlaanderen twee districten: “Brugge
Zeekust” en “Zuid-West-Vlaanderen”.

Kon. Belgische Boksbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Boksbond (KBBB)
adres: G. Eeckhoudlaan 11 • 1030 Brussel
T  02 241 04 65 • F  02 241 02 65 • E  boxebelgium@boxebelgium.be • W  www.boxebelgium.be
oprichtingsjaar: 1912
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Boxing Council (WBC)

European Boxing Union (EBU)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Boxe
aantal clubs in België: 75
aantal leden in België: 1.900

Vlaams niveau

Vlaamse Boks Liga
adres: Moerbeistraat 5 • 2811 Mechelen - Hombeek
T  015 33 66 30 • F  015 33 66 27 • E  etienne.brusselmans@advalvas.be • W  www.boxebelgium.be
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Boksbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 35
Antwerpen: 8 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 15 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 813

West-Vlaams niveau

Vlaamse Boks Liga Geografische Afdeling Beide Vlaanderen
adres: Meersstraat, 26 9830 St-Martens-Latem
T  09 281 04 21 • F  09 324 06 60
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soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Boks Liga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 9

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boksen Engelse boks

Specifieke informatie
Doel: het bekendmaken en promoten van de bokssport, het opleiden van trainers en atleten en het organi-
seren van kampioenschappen.

Bijzonderheid: de provincies Antwerpen en Limburg enerzijds en West- en Oost-Vlaanderen anderzijds vor-
men samen provinciale gehelen.

Kon. Belgische Bond
voor Lichamelijke Opvoeding
Belgisch niveau

Kon. Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KBBLO)
adres: Waterkluiskaai 16 • 9040 Sint-Amandsberg
T  09 218 91 20 • F  09 229 31 20 • E  info@bvlo.be • W  www.bvlo.be
oprichtingsjaar: 1907
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Sport pour Tous
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération de l’Education Physique

Vlaams niveau

Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO)
adres: Waterkluiskaai 16 • 9040 Sint-Amandsberg
T  09 218 91 20 • F  09 229 31 20 • E  info@bvlo.be • W  www.bvlo.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 133
Antwerpen: 28 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 60 Vlaams-Brabant: 14 West-Vlaanderen: 27

West-Vlaams niveau

BVLO-West
adres: E. Ronselaan 10 • 8480 Veurne
T  058 31 20 87 • E  rys.michel@belgacom.net
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO)
aantal clubs in West-Vlaanderen: 27
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak disciplines
gymnastiek turnen
rope-skipping koorddansen, rope skipping, touwtjespringen

Specifieke informatie
Doel:
- het groeperen en bijscholen van gevormden in de LO en de sport op bestuurlijk en sporttechnisch vlak;
- het promoten en verdedigen van ethisch, medisch, pedagogisch en sporttechnische verantwoorde sport-

beoefening;
- een zo breed mogelijk publiek sportief maken of houden door een uitgebreid gamma van bewegingsacti-

viteiten aan te bieden;
- sportclubs verenigen en begeleiden;
- organiseren van competities ropeskipping en gymnastiek;

Kon. Belgische Bond voor 
Rijwieltoeristen
Belgisch niveau

Kon. Belgische Bond voor Rijwieltoeristen (KBBR)
adres: H. Limbourglaan 26/1 • 1070 Anderlecht
T  02 521 86 40 • F  02 520 37 21 • E  bbr@cyclo.be • W  www.cyclo.be
oprichtingsjaar: 1935
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Union Européenne de Cyclo Tourisme
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 349
aantal leden in België: 13.000
aantal clubs in Vlaanderen: 175
Antwerpen: 1 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 49 Vlaams-Brabant: 30 West-Vlaanderen: 92
aantal leden in Vlaanderen: 7.500

West-Vlaams niveau

Belg. Bond voor Rijwieltoeristen Afd. West-Vlaanderen (BBR West-Vlaanderen)
adres: Boudewijnlaan 30 • 8020 Oostkamp
T  050 82 36 78 • F  050 82 36 78 • E  herman.van.leeuwe@skynet.be • W  www.bbrwestvlaanderen.be
oprichtingsjaar: 1935
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Kon. Belgische Bond voor Rijwieltoeristen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 92
aantal leden in West-Vlaanderen: 3.800

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen cyclo-toerisme, mountainbike, wielertoerisme

Specifieke informatie
Doel: het promoten en organiseren van het wielertoerisme en het mountainbiken.
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Kon. Belgische Dambond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Dambond (KBDB)
adres: Elfde Julistraat 22 • 8860 Lendelede
T  051 30 70 34 • E  johdem.len@pi.be • W  users.belgacom.net/frbjd.kbdb.be
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Mondiale de Jeu de Dames
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Jeu de Dames
aantal clubs in België: 15
aantal leden in België: 330

Vlaams niveau

Vlaamse Damsportliga
adres: Vredelaan 42 • 8500 Kortrijk
T  056 22 80 54 • W  www.vdsl.be.tf
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Dambond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 9
Antwerpen: 0 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 3
aantal leden in Vlaanderen: 200
aantal leden in West-Vlaanderen: 50

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dammen dammen, simultaan dammen, sneldammen

Specifieke informatie
Doel: het promoten en verspreiden van de damsport.

Bijzonderheid: veel Vlaamse spelers zijn aangesloten bij Nederlandse clubs waar het dammen veel popu-
lairder is.

Kon. Belgische 
Duivenliefhebbersbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB)
adres: Livornostraat 39 • 1050 Brussel
T  02/537.62.11 • F  02 538 57 21 • E  nationaal@kbdb.be • W  www.kbdb.be
oprichtingsjaar: 1910
soort federatie: Belgische unitaire federatie
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aangesloten bij: Fédération Colombophile Internationale (FCI)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 1.253
aantal leden in België: 41.000

Vlaams niveau

KBDB - Centralisatie Vlaamse Afdelingen
adres: Stationstraat 2 • 9240 Zele
T  052 45 07 66 • F  052 45 32 61 • E  philips.g@kbdb.be
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Duivenliefhebbersbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 890
aantal leden in Vlaanderen: 33.500

West-Vlaams niveau

Duivenbond West-Vlaamse afdeling
adres: Kattenstraat 42 • 8800 Roeselare
T  051 20 06 14 • F  051 25 40 94 • E  haelvoet.d@kbdb.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Kon. Belgische Duivenliefhebbersbond - Centralisatie Vlaamse Afdelingen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 105
aantal leden in West-Vlaanderen: 5.316

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
duivenmelken duivenmelken, duivenwedvluchten

Specifieke informatie
Doel: de duivensport promoveren, de sportieve werking van de aangesloten maatschappijen coördineren
en wedstrijdvluchten organiseren.

Kon. Belgische Federatie van 
het Savate-Boxe Française
Belgisch niveau

Kon. Belgische Federatie van het Savate-Boxe Française
adres: Rue des Clairisses 3 • 7500 Tournai
T  069 84 12 89 • F  069 84 27 35 • E  savate.ffbs@skynet.be • W  www.savate-belgium.be
oprichtingsjaar: 1987
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de la Boxe Française Savate
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Franc. des Ecoles de Boxe Française Savate
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Vlaams niveau

Nederlandstalige Liga van het Savate-Boxe Française
adres: Driesstraat 148 • 1200 Brussel
T  02 722 01 61
oprichtingsjaar: 1985
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Federatie van het Savate-Boxe Française
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boksen boxe Française, boxe savate

Specifieke informatie
Doel: het bekendmaken en promoten van het savate-boksgevecht, het opleiden van trainers en atleten en
het organiseren van kampioenschappen.

Kon. Belgische Federatie
voor Handboogschieten
Belgisch niveau

Kon. Belgische Federatie voor Handboogschieten (KBFH)
adres: Bauwenberg 7 • 1970 Wezembeek-Oppem
T  02 731 35 95 • F  02 731 35 95 • E  thierry.zinte@skynet.be • W  www.belgium-archery.be
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Tir à l’Arc (FITA)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc
aantal clubs in België: 138
aantal leden in België: 3.200

Vlaams niveau

Handboogliga (HBL)
adres: Boomgaardstraat 22/B24 • 2600 Berchem
T  03 286 07 79 • F  03 286 58 17 • E  admin@handboogliga.be • W  www.handboogliga.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Federatie voor Handboogschieten
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 70
Antwerpen: 26 Limburg: 18 Oost-Vlaanderen: 6 Vlaams-Brabant: 12 West-Vlaanderen: 8
aantal leden in Vlaanderen: 1.600
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West-Vlaams niveau

Handboogliga PC West-Vlaanderen
adres: C. Van de Busschestraat 24 • 8310 Assebroek
T  050 36 29 14 • F  050 35 84 08
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Handboogliga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 8
aantal leden in West-Vlaanderen: 180

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boogschieten doelschieten

Specifieke informatie
Doel: het organiseren en propageren van het handboogschieten, meer in het bijzonder de internationaal
erkende discipline doelschieten, om het bekend te maken als een sport met een hoge opvoedkundige waarde
in de geest van de Olympische beweging.

Kon. Belgische 
Gewichtheffersverbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Gewichtheffersverbond (KBGV)
adres: Processiestraat 55 • 7850 Lettelingen
T  02 395 63 27 • F  02 395 63 27 • E  m.busselot@skynet.be
oprichtingsjaar: 1899
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Int. Weightlifting Federation (IWF)

Int. Powerlifting Federation (IPF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone des Poids et Haltères
aantal clubs in België: 23
aantal leden in België: 1.000

Vlaams niveau

Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie (VGPF)
adres: G. de Cremerstraat 88/4 • 9150 Kontich
T  03 774 28 05 • F  03 774 28 05 • E  vhoyweghen@gewichtheffen.tk • W  users.pandora.be/gewichtheffen
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Gewichtheffersverbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 13
Antwerpen: 0 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 3 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 6
aantal leden in Vlaanderen: 500
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West-Vlaams niveau

Vlaamse Gewichtheffers en Powerliftingfederatie West-Vlaanderen
adres: Kongostraat 44 • 8310 Assebroek
T  050 35 80 70 
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Gewichtheffers en Powerliftingfederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 6
aantal leden in West-Vlaanderen: 375

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
gewichtheffen gewichtheffen, powerliften

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de krachtsport

Kon. Belgische Golffederatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische Golffederatie (KBGF)
adres: Terhulpsesteenweg 110 • 1000 Brussel
T  02 672 23 89 • F  02 675 46 19 • E  info@golfbelgium.be • W  www.golfbelgium.be
oprichtingsjaar: 1912
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Amateur Golf Council (WAGC)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Association Francophone de Golf
aantal clubs in België: 79
aantal leden in België: 40.000

Vlaams niveau

Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG)
adres: Leuvensesteenweg 643 • 1930 Zaventem
T  02 752 83 30 • F  02 752 83 39 • E  info@golfvlaanderen.be • W  www.golfvlaanderen.be
oprichtingsjaar: 2003
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Golffederatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 48
Antwerpen: 16 Limburg: 5 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 11 West-Vlaanderen: 8
aantal leden in Vlaanderen: 26.350

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
golf golf, midgetgolf, pole golf

Specifieke informatie
Doel: op een efficiënte en dynamische wijze samenwerken met alle clubs, golfspelers en kandidaat-golf-
spelers om zo de golfsport op een breder en hoger niveau te brengen.
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Kon. Belgische Hockeybond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Hockeybond (KBHB)
adres: Waversesteenweg 2057 • 1160 Brussel
T  02 663 66 99 • F  02 663 66 80 • E  secretariaat@hockey.be • W  www.hockey.be
oprichtingsjaar: 1907
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Hockey (FIH)
BOIC: olympische federatie
aantal clubs in België: 74
aantal leden in België: 18.300
aantal clubs in Vlaanderen: 35
Antwerpen: 13 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 10 West-Vlaanderen: 4
aantal leden in Vlaanderen: 6.000

West-Vlaams niveau

Kon. Belgische Hockeybond Oost- & West-Vlaanderen
adres: Lagen Heirweg 3 • 9270 Laarne
T  09 355 88 61 • F  09 355 88 61
soort federatie: Interprovinciale afdeling
aangesloten bij: Kon. Belgische Hockeybond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 4
aantal leden in West-Vlaanderen: 800

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hockey hockey

Specifieke informatie
Doel: de promotie en de organisatie van de hockeysport.

Kon. Belgische IJshockeyfederatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische IJshockeyfederatie (KBYF)
adres: Barbarastraat 80 • 3120 Tremelo
T  016 53 78 94 • F  016 52 00 98 • E  kbijf.frbh@skynet.be • W  www.rbihf.be
oprichtingsjaar: 1912
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Ice Hockey Federation
BOIC: olympische federatie
aantal clubs in België: 18
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aantal leden in België: 1.500
aantal clubs in Vlaanderen: 14
Antwerpen: 5 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 4 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 1000

West-Vlaams niveau

adres: Heulsestraat 103 • 8860 Lendelede
T  056 37 10 40
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 2
aantal leden in West-Vlaanderen: 100

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ijsschaatsen ijshockey, in-line hockey

Specifieke informatie
Doel: de organisatie van nationale en internationale ijshockeycompetities en/of ijshockeywedstrijden, de
organisatie van nationale en internationale in-line competities en/of in-line wedstrijden.

Kon. Belgische Judobond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Judobond (KBJB)
adres: Generaal Thysstraat 12 • 1050 Brussel
T  02 648 76 52 • F  02 640 34 69 • E  judobel@skynet.be
oprichtingsjaar: 1948
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Judo Federation (IJF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone de Judo
aantal clubs in België: 545
aantal leden in België: 36.500

Vlaams niveau

Vlaamse Judofederatie (VJF)
adres: Lange Akker 10 • 9240 Zele
T  052 44 90 16 • F  052 44 97 20 • E  vlaamse.judofederatie@skynet.be • W  www.vjf.be
oprichtingsjaar: 1981
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Belgische Judobond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 273
Antwerpen:60 Limburg: 40 Oost-Vlaanderen: 62 Vlaams-Brabant: 49 West-Vlaanderen: 62
aantal leden in Vlaanderen: 21.500
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West-Vlaams niveau

Provinciaal Judocomité West-Vlaanderen

adres: Hogeweg 137/2 • 8200 Sint-Andries 
T  050 68 34 63 • E  west.vlaanderen@vjf.be • W  www.vjf.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Judofederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 62
aantal leden in West-Vlaanderen: 5.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
judo judo

Specifieke informatie
Doel: via het beoefenen van judo de sporter volledig laten uitleven binnen het kader van een discipline die
de energie kanaliseert en waarbij onderling respect, correctheid, vriendschap en rechtvaardigheid wordt
aangeleerd.

Kon. Belgische Kegelbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Kegelbond (KBKB)
adres: Afst 4A • 4760 Manderfeld
T  0475 52 43 03 • F  080 22 79 78 • E  josef.engel@intecsoft.com • W  www.kegelen.be
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Nine Pine Association of the Fédération Internationale des Quilleurs
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Wallonne de Quilleurs
aantal leden in België: 900

Vlaams niveau

Vlaamse Kegelsportfederatie (VKF)
adres: Bistkapellei,24 • 2180 Ekeren
T  03 290 68 43 • E  guido.van.alsenoy@telenet.be • W  www.geocities.com/vkfkegel
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Kegelbond (KBKB)

Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 15
Antwerpen: 15 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 109

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
kegelen schaarbaankegelen
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Specifieke informatie
Doel: de verspreiding van de kegelsport.

Bijzonderheid: de VKF is aangesloten bij “Vlaamse Traditionele Sporten” (VlaS), confederatie van traditio-
nele volkssporten.

Kon. Belgische Korfbalbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Korfbalbond (KBKB)
adres: Gabriël Vervoortstraat 4 • 2100 Deurne
T  03 366 20 35 • F  03 322 74 57 • E  bondsbureau@korfbal.be • W  www.korfbal.be
oprichtingsjaar: 1921
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Korfball Federation (IKF)
BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 66
aantal leden in België: 7.400

Vlaams niveau

Kon. Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga
adres: Gabriël Vervoortstraat 4 • 2100 Deurne
T  03 366 20 35 • F  03 322 74 57 • E  bondsbureau@korfbal.be • W  www.korfbal.be
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Korfbalbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 66
Antwerpen: 45 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 11 Vlaams-Brabant: 7 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 7.400

West-Vlaams niveau

Kon. Belg. Korfbalbond - PC Oost- & West-Vlaanderen
adres: Steenweg van Aalst 65 • 9200 Dendermonde
T  052 22 24 37
soort federatie: Interregionale afdeling
aangesloten bij: Kon. Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 2

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
korfbal korfbal

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de korfbalsport door de organisatie van competities.
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Kon. Belgische 
Kunstschaatsenfederatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische Kunstschaatsenfederatie (KBKF)
adres: Binnenhof 15B • 8940 Wervik
T  056 31 00 65 • F  056 31 54 95 • E  tm.vksb@pandora.be • W  www.vksb.be
oprichtingsjaar: 1968
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Skating Union (ISU)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Francophone de Pattinage Artistique
aantal clubs in België: 17
aantal leden in België: 1.600

Vlaams niveau

Vlaamse Kunstschaatsenbond (VKSB)
adres: Herfststraat 14 • 9000 Gent
T  09 221 75 21 • E  secretariaat@vksb.be • W  www.vksb.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belg. Kunstschaatsfederatie
Bloso: erkende niet-gesubsideerde federatie
aantal clubs in Vlaanderen: 11
Antwerpen: 4 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 1400
aantal leden in West-Vlaanderen: 200

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ijsschaatsen kunstschaatsen

Specifieke informatie
Doel:het leiden en uitdragen van de kunstschaatsdiscipline op het niveau van de amateur.
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Kon. Belgische 
Liefhebbersvoetbalbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond (KBLVB)
adres: Goudvinkenlaan 13 • 9480 De Pinte
T  09 282 61 89 • F  09 281 12 95 • E  daniel.tire@euronet.be • W  www.kblvb.be
oprichtingsjaar: 1921
soort federatie: Belgische koepelfederatie
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Ligue Francophone Football Amateur
aantal clubs in België: 475
aantal leden in België: 28.500

Vlaams niveau

Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond - Nederlandstalige Afdeling
adres: Goudvinkenlaan 13 • 9840 De Pinte
T  09 282 61 89 • F  09 281 12 95 • E  daniel.tire@euronet.be • W  www.kblvb.be
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 300
aantal leden in Vlaanderen: 15.000
aantal clubs in West-Vlaanderen: 0
aantal leden in West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
voetbal voetbal

Specifieke informatie
Doel: met uitsluiting van alle politieke en wijsgerige overtuigingen, het bevorderen van de organisatie, de
ontwikkeling en de verspreiding van de amateurvoetbalsport.

Bijzonderheid: de KBLVB heeft geen werking meer in West-Vlaanderen ingevolge de afscheuring in 1999 van
de West-Vlaamse afdeling.
Onder impuls van Bloso zijn er gesprekken met de Kon. Vlaamse Voetbalbond om te komen tot een verre-
gaande vorm van samenwerking.
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Kon. Belgische Motorrijdersbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Motorrijdersbond (BMB)
adres: Leuvensesteenweg 550/7 • 1030 Brussel
T  02 736 87 07 • F  02 732 01 28 • E  fmb-bmb@ping.be • W  www.fmb-bmb.be
oprichtingsjaar: 1912
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale Motocycliste (FIM)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Motocycliste Wallone de Belgique
aantal clubs in België: 124
aantal leden in België: 9.000

Vlaams niveau

Vlaamse Motorrijdersbond van België (VMBB)
adres: Leuvensesteenweg 550/7 • 1030 Brussel
T  02 736 99 12 • F  02 732 14 96 • E  vmbb@skynet.be • W  www.fmb-bmb.be
oprichtingsjaar: 2000
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Motorrijdersbond (BMB)
Bloso: erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 53
aantal leden in Vlaanderen: 3.500
Antwerpen: 11; Limburg: 19; Oost-Vlaanderen: 6; Vlaams-Brabant: 5; West-Vlaanderen: 12

West-Vlaams niveau

Belgische Motorrijdersbond Afdeling West-Vlaanderen
adres: Koning Leopold III-laan 99 • 8200 Sint-Andries
T  050 67 09 22 • F  050 67 09 22 • E  vmbbprwvl@telenet.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Motorrijdersbond België
aantal clubs in West-Vlaanderen: 12
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.300

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden enduro, motorcross, motorrijden, RMT, supermotard, toerrijden,

trackracing, trial

Specifieke informatie
Doel: het aanmoedigen van de motorsport en het motortoerisme, met inachtname van de veiligheid op de
weg, door het organiseren van wedstrijden en kampioenschappen.

Bijzonderheid:de KBMB telt een 300-tal licentiehouders, zijnde officiële competitierijders.
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Kon. Belgische Roeibond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Roeibond (KBRB)
adres: Olmstraat 136 • 1800 Vilvoorde
T  02 251 20 40 • F  02 251 20 40 • E  gwenda.stevens@pandora.be
oprichtingsjaar: 1887
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francophone d’Aviron
aantal clubs in België: 24
aantal leden in België: 1.800

Vlaams niveau

Vlaamse Roeiliga (VRL)
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 12 50 • F  09 243 12 23 • E  vlaamse.roeiliga@skynet.be • W  www.vlaamse-roeiliga.be
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Roeibond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 13
Antwerpen: 4 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 4 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 3
aantal leden in Vlaanderen: 1.500

West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Roeiliga
adres: Komvest 26 • 8000 Brugge
T  050 34 57 72
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Roeiliga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 3
aantal leden in West-Vlaanderen: 450

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
roeien boordroeien, koppelroeien, regatta, skiff

Specifieke informatie
Doel: het verzorgen van de organisatie en ontwikkeling van de roeisport.
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Kon. Belgische Ruitersportfederatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF)
adres: Houba de Strooperlaan 156 • 1020 Brussel
T  02 478 50 56 • F  02 478 11 26 • E  kbrsf@glo.be • W  www.equibel.be
oprichtingsjaar: 1898
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Equestre Internationale (FEI)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB)

Vlaams niveau

Vlaamse Liga Paardensport (VLP)
adres: Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde
T  09 245 70 11 • F  09 245 70 12 • E  info@vlp.be • W  www.vlp.be
oprichtingsjaar: 2000
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Ruitersportfederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 365
Antwerpen: 86 Limburg: 54 Oost-Vlaanderen: 86 Vlaams-Brabant: 62 West-Vlaanderen: 77
aantal leden in Vlaanderen: 18.000

West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Unie voor Ruitersport (WVUR)
adres: Overheulestraat 235 • 8560 Moorsele
T  056 50 21 54 • F  056 50 69 74 • E  info@wvur.be • W  www.wvur.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Liga Paardensport
aantal clubs in West-Vlaanderen: 77
aantal leden in West-Vlaanderen: 4.200

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
paardrijden dressuurrijden, endurance, eventing, horseball, jumping, mennen, 

reining, voltige, veelzijdigheid

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden en bevorderen van de ruitersport door zelf cursussen in te richten, hulp te verlenen
bij het inrichten van cursussen, examens te organiseren en jonge ruiters pedagogisch te begeleiden.
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Kon. Belgische Schaakbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Schaakbond (KBSB)
adres: Gasthuisstraat 89 • 9140 Temse
T  03 771 06 87 • F  03 771 06 87 • E  kbsb-frbe@vsdc.be • W  www.frbe.be
oprichtingsjaar: 1920
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale des Echées (FIDE)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Echiquennes Francophones de Belgique
aantal clubs in België: 207
aantal leden in België: 5.220

Vlaams niveau

Vlaamse Schaakfederatie (VSF)
adres: Kolibriestraat 4 • 3530 Houthalen
T  089 38 47 33 • F  089 38 47 33 • E  secretariaat.vsf@schaaksport.be • W  www.schaaksport.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Schaakbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 102
Antwerpen: 26 Limburg: 19 Oost-Vlaanderen: 20 Vlaams-Brabant: 13 West-Vlaanderen: 24
aantal leden in Vlaanderen: 3.225

West-Vlaams niveau

Schaakliga West-Vlaanderen
adres: Zevekoteheirweg 12 • 8470 Gistel
T  0496 50 61 76 • E  bart.denduyver@pandora.be 
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Schaakfederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 24
aantal leden in West-Vlaanderen: 650

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
schaken schaken

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de schaaksport en het inrichten van schaaktornooien.
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Kon. Belgische Snelschaatsfederatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF)
adres: Kerkstraat 107 • 9270 Laarne
T  09 369 81 61 • F  09 369 81 61 • E  antoine.vanvossel@skynet.be • W  kbsf.tripod.com
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Internationale Skating Union (ISU)
BOIC: olympische federatie
aantal clubs in België: 11
aantal leden in België: 400

Vlaams niveau

Vlaamse Short-trackvereniging (VSTV)
adres: Kerkstraat 107 • 9270 Laarne
T  09 369 81 61 • F  09 369 81 61 • E  antoine.vanvossel@skynet.be • W  kbsf.tripod.com/shorttrack_vstv
oprichtingsjaar: 1994
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 10
Antwerpen: 2 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 3 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 350

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ijsschaatsen short-track, snelschaatsen

Specifieke informatie
Doel: de promotie van de snelschaatssport, meer in het bijzonder de short-track.

Bijzonderheid: voor het snelschaatsen op de lange baan is er ook de Vlaamse Snelschaatsvereniging die
eveneens ressorteert onder de Kon. Belgische Snelschaatsfederatie.
Adres: Biestjesbos 13 • 9890 Zemmerzake • T  02 251 34 40

Kon. Belgische Tafeltennis Bond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Tafeltennis Bond (KBTTB)
adres: Brogniezstraat 41/B3 •1070 Brussel
T  02 527 53 72 • F  02 527 52 49
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Table Tennis Federation (ITTF)

European Table Tennis Union 
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Aile Franc. Féd. Royale Belge de Tennis de Table
aantal clubs in België: 750
aantal leden in België: 27.000
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Vlaams niveau

Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL)
adres: Brogniezstraat 41/B3 • 1070 Brussel
T  02 527 53 72 • F  02 537 52 49 • E  info@vttl.be • W  www.vttl.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Tafeltennisbond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 197
Antwerpen: 45 Limburg: 45 Oost-Vlaanderen: 42 Vlaams-Brabant: 23 West-Vlaanderen: 42
aantal leden in Vlaanderen: 8.059

West-Vlaams niveau

Vlaamse Tafeltennisliga Afdeling West-Vlaanderen
adres: Rond Den Heerdstraat 18 • 8000 Brugge
T  050 31 35 96 • F  050 31 51 41 • E  secretariaat@wvl.vttl.be • W  www.wvl.vttl.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Tafeltennisliga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 42
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.781

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
tafeltennis tafeltennis

Specifieke informatie
Doel: de sport bevorderen in functie van de tafeltennisport.

Kon. Belgische Tennisbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Tennisbond (KBTB)
adres: Louizapoortgalerij 203/12 • 1050 Brussel
T  02 513 29 27 • F  02 513 79 50 • E  info@vtv.be • W  www.vtv.be
oprichtingsjaar: 1902
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Tennis Federation (ITF)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Association Francophone de Tennis
aantal clubs in België: 865
aantal leden in België: 200.000

Vlaams niveau

Vlaamse Tennisvereniging (VTV)
adres: Louizapoortgalerij 203/3 • 1050 Brussel
T  02 548 03 00 • F  02 548 03 03 • E  info@vtv.be • W  www.vtv.be
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oprichtingsjaar: 1979
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Tennisbond
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 510
Antwerpen: 146 Limburg: 86 Oost-Vlaanderen: 96 Vlaams-Brabant: 76 West-Vlaanderen: 86
aantal leden in Vlaanderen: 150.000

West-Vlaams niveau

Vlaamse Tennisvereniging West-Vlaanderen
adres: C. Francklaan 17 • 8670 Koksijde
T  058 51 58 06 • F  058 51 66 05 • E  westvlaanderen@vtv.be • W  www.vtv.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Tennisverengiging
aantal clubs in West-Vlaanderen: 86
aantal leden in West-Vlaanderen: 25.650

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
tennis miditennis, minitennis, tennis

Specifieke informatie
Doel: de organisatie en de promotie van de tennissport

Kon. Belgische Turnbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Turnbond (KBT)
adres: Edmond Machtenslaan 143/B28 • 1080 Brussel
T  02 414 90 58 • F  02 414 90 62 • E  info@frbg-kbt.be • W  www.frgb-kbt.be
oprichtingsjaar: 1865
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Gymnastique
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Association Francophone de Gymnastique
aantal clubs in België: 309
aantal leden in België: 84.865

Vlaams niveau

Gymnastiekfederatie Vlaanderen
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 12 00 • F  09 243 12 29 • E  info@gymfed.be • W  www.gymfed.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Turnbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
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aantal clubs in Vlaanderen: 223
Antwerpen: 72 Limburg: 22 Oost-Vlaanderen: 55 Vlaams-Brabant: 39 West-Vlaanderen: 35
aantal leden in Vlaanderen: 65.000

West-Vlaams niveau

Gymnastiekfederatie West-Vlaanderen
adres: Gentsestraat 36 • 8890 Moorslede
T  0479 25 87 65 • E  hildedejonghe@skynet.be • W  www.gymfed.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Gymnastiekfederatie Vlaanderen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 35
aantal leden in West-Vlaanderen: 13.692

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
gymnastiek acrobatische gymnastiek, artistieke gymnastiek, ritmische gymnastiek, 

trampolinespringen, tumbling

Specifieke informatie
Doel: de bevordering van de turnsport in al haar facetten.

Bijzonderheden: “Gymnastiekfederatie Vlaanderen” is de op 1 januari 2003 opgerichte fusie van de (socia-
listisch geïnspireerde) “Federatie voor Algemene & Sportieve Gymnastiek” (ASG) en de “Vlaamse Turnliga”,
Vlaamse vleugel van de “Kon. Belgische Turnbond”.
“Gymnastiekfederatie Vlaanderen” heeft de intentie om vanaf 1 september 2007 te fuseren met “Turnsport
Vlaanderen”. Hierdoor zou een einde komen aan het bestaan van politiek gekleurde turnfederaties.

Kon. Belgische Voetbalbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Voetbalbond (KBVB)
adres: Houba de Strooperlaan 145 • 1020 Brussel
T  02 477 12 11 • F  02 477 23 91 • E  urbsfa.kbvb@footbel.com • W  www.footbel.com
oprichtingsjaar: 1895
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
BOIC: olympische federatie
aantal clubs in België: 2000
aantal leden in België: 450.000
aantal clubs in Vlaanderen: 1.100

West-Vlaams niveau

KBVB PC West-Vlaanderen
adres: Abdijbekestraat 10 • 8200 Sint-Andries
T  050 38 62 41 • F  050 39 54 11 • E  martine.vandeviver@footbel.com
soort federatie: provinciaal comité
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aangesloten bij: Kon. Belgische Voetbalbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 200
aantal leden in West-Vlaanderen: 40.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
voetbal voetbal
zaalvoetbal five a side, futsal, zaalvoetbal

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling door het organiseren van verschillende voetbalcom-
petities, zowel voor heren als dames, voor jongeren en volwassenen, gekoppeld aan het opleiden van gedi-
plomeerde trainers.

Kon. Belgische Waterskifederatie
Belgisch niveau

Kon. Belgische Waterskifederatie (KBWSF)
adres: Collegelaan 8 • 2140 Borgerhout
T  03 271 19 59 • F  03 235 30 97 • E  kbws@waterski.be
oprichtingsjaar: 1949
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: The International Water Ski Federation (IWSF)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Féd. Francophone de Ski Nautique et de Wakeboard
aantal leden in België: 4.900

Vlaams niveau

Waterski Vlaanderen (WSV)
adres: Collegelaan 8/2 • 2140 Borgerhout
T  03 271 19 59 • F  03 235 30 97 • E  wsv@waterski.be • W  www.waterski.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Waterskifederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 40
Antwerpen: 11 Limburg: 12 Oost-Vlaanderen: 6 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 3.900

West-Vlaams niveau

West-Vlaanderen Waterski
adres: De Ronde 27 • 8580 Avelgem
T  056 64 81 39 • E  callewaertje@mine.be • W  www.west-vlaanderenwaterski.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Waterski Vlaanderen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 9
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.500
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
waterskiën blootvoetwaterskiën, schansspringen, slalom, wakeboarden

Specifieke informatie
Doel: het ondernemen van alle activiteiten die de waterskisport en de aanverwante sporten en bedrijvighe-
den kunnen bevorderen.

Kon. Belgische Wielrijdersbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Wielrijdersbond (KBWB)
adres: Globelaan 49 • 1190 Brussel
T  02 349 19 11 • F  02 343 12 56 • E  info@kbwb-rlvb.be • W  www.kbwb-rlvb.be
oprichtingsjaar: 1882
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: United Cycling International (UCI)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB)
aantal leden in België: 54.000

Vlaams niveau

Wielerbond Vlaanderen (WBV)
adres: Globelaan 49/2 • 1190 Brussel
T  02 349 19 50 • F  02 349 19 69 • E  info@wielerbondvlaanderen.be • W  www.wielerbondvlaanderen.be
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Wielrijdersbond
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie

West-Vlaams niveau

Wielerbond Vlaanderen - Afdeling West-Vlaanderen
adres: Meershofstraat 32 • 8800 Roeselare
T  051 20 92 32 • F  051 24 78 29 • E  west-vlaanderen@wielerbondvlaanderen.be
W  www.wielerbondvlaanderen.be/west-vlaanderen
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Wielerbond Vlaanderen
aantal leden in West-Vlaanderen: 11.560

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen baanwielrennen, BMX, cyclobal, cyclo-cross, fietspolo, kunstwielrijden

mountainbiking, rijwieltoerisme, veldrijden, wielertoerisme, 
wielrennen op de baan, wielrennen op de weg
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Specifieke informatie
Doel: de wielrennersport en het fietsen in het algemeen ontwikkelen en promoten in alle disciplines en
naar alle verschillende doelgroepen toe.

Bijzonderheid: cyclobal en kunstwielrijden vormen een afzonderlijke commissie in de schoot van de KBWB.

Kon. Belgische Worstelbond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Worstelbond (KBWB)
adres: Paul Hégerlaan 22/166 • 1000 Brussel
T  02 650 31 58 • F  02 650 25 84 • E  ecole-de-sports@ulb.ac.be
oprichtingsjaar: 1912
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale des Luttes Associatiées (FILA)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue francophone de Lutte Olympique
aantal clubs in België: 21
aantal leden in België: 600

Vlaams niveau

Vlaamse Worstelbond (VWB)
adres: Ganzendries 19 • 2920 Kalmthout
T  03 666 35 17 • F  03 666 35 17 • E  vlaamseworstelbond@skynet.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Worstelbond

Vlaamse Vechtsport Associatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 6
Antwerpen: 3; Limburg: 1; Oost-Vlaanderen: 2; Vlaams-Brabant: 0; West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 350

West-Vlaams niveau

adres: Pastoriekouter 16 • 8501 Bissegem
T  056 35 51 58 • F  056 35 12 23
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
worstelen worstelen vrije stijl, worstelen Grieks-Romeinse stijl

Specifieke informatie
Doel: het bekendmaken en aanleren van de worstelkunst via competities.
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Kon. Belgische Zwembond
Belgisch niveau

Kon. Belgische Zwembond (KBZB)
adres: Reebokstraat 28 • 1000 Brussel
T  02 513 87 08 • F  02 513 34 68 • E  info@belswim.be • W  www.belswim.be
oprichtingsjaar: 1902
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Nation (FINA)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Fédération Francophone de Nation
aantal clubs in België: 202
aantal leden in België: 47.794

Vlaams niveau

Vlaamse Zwemfederatie (VZF)
adres: Meersstraat 138/C • 9000 Gent
T  09 220 53 87 • F  09 220 40 92 • E  info@zwemfed.be • W  www.zwemfed.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Belgische Zwembond
Bloso: erkende en gesubsidieerde unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 127
Antwerpen: 31 Limburg: 13 Oost-Vlaanderen: 28 Vlaams-Brabant: 26 West-Vlaanderen: 29
aantal leden in Vlaanderen: 33.000

West-Vlaams niveau

Vlaamse Zwemfederatie Prov. Afdeling West-Vlaanderen
adres: Sportstraat 17 • 8552 Moen
T  056 64 76 10 • E  dominique.vanhonacker@skynet.be • W  users.skynet.be/zwemfed-wvl
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Zwemfederatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 29
aantal leden in West-Vlaanderen: 6.197

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zwemmen kunstzwemmen, schoonspringen, synchroon zwemmen, waterpolo,

zwemmen

Specifieke informatie
Doel: de ontwikkeling van de recreatieve zwemsport en de uitbouw van de competitiesport en topsport
zwemmen.
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Kon. Federatie der Belgische 
Schermkringen
Belgisch niveau

Kon. Federatie der Belgische Schermkringen (KFBS)
adres: Generaal Thijsstraat 12/B3 • 1050 Brussel
F  02 644 03 97 • E  escrime@skynet.be • W  www.synec-doc.be/escrime
oprichtingsjaar: 1896
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Fédération Internationale d’Escrime (FIE)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Ligue Francoph. des Cercles d’Escrime de Belgique
aantal clubs in België: 56
aantal leden in België: 3.500

Vlaams niveau

Vlaamse Schermbond (VSB)
adres: Boomgaardstraat 22/B56 • 2600 Berchem
T  03 286 07 54 • F  03 286 59 41 • E  vlaamseschermbond@hotmail.com • W  www.vlaamseschermbond.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Federatie der Belgische Schermkringen
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 17
Antwerpen: 5 Limburg: 5 Oost-Vlaanderen: 5 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 1.550

West-Vlaams niveau

Vlaamse Schermbond Afdeling West-Vlaanderen
adres: Boogschutterspad 10 • 8340 Damme
T  050 35 49 32 • F  050 35 41 88
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Schermbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 30

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
schermen degenschermen, floretschermen, sabelschermen

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de schermsport als filosofie en sportdiscipline.
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Kon. Kynologische Unie St-Hubertus
Belgisch niveau

Kon. Kynologische Unie St-Hubertus (KKUSH)
adres: Albert Giraudlaan 98 • 1030 Brussel
T  02 245 48 40 • F  02 245 87 90 • E  info@kmsh.be • W  www.kwsh.be
oprichtingsjaar: 1882
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Fédération Cynoligique internationale (FCI)
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 265
aantal leden in België: 65.000
aantal clubs in Vlaanderen: 180
Antwerpen: 49 Limburg: 32 Oost-Vlaanderen: 39 Vlaams-Brabant: 27 West-Vlaanderen: 32
aantal leden in Vlaanderen: 26.900

West-Vlaams niveau

Kon. Kynologische Unie St-Hubertus - Afd. West-Vlaanderen
adres: Processieweg 13 • 8810 Lichtervelde
T  051 72 40 59 • E  joel.vanlerberghe@skynet.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Kon. Kynologische Unie St-Hubertus
aantal clubs in West-Vlaanderen: 32

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hondenafrichting hondenafrichting, kynologie

Specifieke informatie
Doel: het verbeteren van de hondenrassen en het leren zinvol omgaan en werken met honden.

Kon. Nationale Bond der Belgische 
Wipschutters
Belgisch niveau

Kon. Nationale Bond der Belgische Wipschutters (KNBBW)
adres: Steenweg 46 • 9890 Gavere-Asper
T  09 384 14 90 • F  09 384 14 90 • E  knbbw.frnab@skynet.be • W  users.skynet.be/fa943601
oprichtingsjaar: 1908
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Europees Comiteit Handboogschieten op de staande wip
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BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 243
aantal leden in België: 5.860
aantal clubs in Vlaanderen: 225
Antwerpen: 38 Limburg: 21 Oost-Vlaanderen: 74 Vlaams-Brabant: 27 West-Vlaanderen: 65
aantal leden in Vlaanderen: 5.680

West-Vlaams niveau

Kon. Nationale Bond der Belg. Wipschutters West-Vlaanderen
adres: Wankaardelaan 22 • 8840 Staden
T  051 70 35 32 • F  051 70 35 32
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Kon. Nationale Bond der Belgische Wipschutters
aantal clubs in West-Vlaanderen: 65
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.874

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boogschieten handboogschieten, staande wipschieten

Specifieke informatie
Doel: de verspreiding en de organisatie van de handboogsport, meer in het bijzonder de schutterij op de
staande wip.

Bijzonderheid: de “Kon. Nat. Bond der Belgische Wipschutters” is samengesteld uit vijf sectoren waarvan
West-Vlaanderen één is.
De Vlaamse clubs zijn aangesloten bij de confederatie “Vlaamse Traditionele Sporten” (VLaS), 

Kon. Nationale Federatie Algemene 
Vinkeniersbond
Belgisch niveau

Kon. Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond (A.Vi.Bo)
adres: Elsdreef 7 • 8790 Waregem
T  056 32 32 94 • E  filip.santens@burgerschool.be • W  www.avibo.be
oprichtingsjaar: 1940
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal leden in België: 13.500
aantal leden in Vlaanderen: 13.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vinkenzetten vinkenzetten
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Specifieke informatie
Doel: het instandhouden van de vinkensport door het organiseren van westrijden en kampioenschappen,
 alsook het verdedigen van de belangen van de aangesloten leden.

Kon. Nationale Kaatsbond
Belgisch niveau

Kon. Nationale Kaatsbond (KNK)
adres: Rue du Moulin à Eau 26 • 7050 Jurbise
T  065 22 56 13 • F  065 22 56 13 • E  secgen.frnp_knk@skynet.be • W  www.frnp-knk.be
oprichtingsjaar: 1902
soort federatie: Belgische koepelfederatie
BOIC: niet-olympische federatie
aantal clubs in België: 182
aantal leden in België: 6.200

Vlaams niveau

Kaatsentiteit Vlaanderen
adres: Sint-Denijslaan 477-479 • 9000 Gent
T  09 222 46 08 • F  09 220 71 19 • E  steenhoudt@pandora.be • W  www.users.pandora.be/kaatsen
oprichtingsjaar: 1999
soort federatie: Vlaamse entiteit
aangesloten bij: Kon. Nationale Kaatsbond

Sporta
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 27
Antwerpen: 1 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 15 Vlaams-Brabant: 11 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 1.200

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
kaatsen kaatsen, muurkaatsen

Specifieke informatie
Doel: meewerken aan de lichamelijke opvoeding door meer in het bijzonder de kaatssport te organiseren,
te leiden en uit te breiden.

Bijzonderheid: de “Kon. Nationale Kaatsbond” is structureel ingedeeld in 6 entiteiten waaronder de “Enti-
teit Vlaanderen”.
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Kon. Vlaamse Lijnvissersfederatie
Vlaams niveau

Kon. Vlaamse Lijnvissersfederatie (KVLF)
W  www.vlaamselijnvissers.centerall.com
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 40

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen lijnvissen

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen en verdedigen van de hengelsport in al zijn vormen door tussen te komen bij staat, pro-
vincie en gemeenten, publieke en private instellingen of personen, voor de verbetering van de waterkwali-
teit en uitbreiding van de visstand.

Bijzonderheid: de federatie is hoofdzakelijk actief in de regio Antwerpen en men kan rechtstreeks aanslui-
ten bij de federatie zonder daarom lid te zijn van een hengelclub.

Kon. Vlaamse Voetbalbond
Vlaams niveau

Kon. Vlaamse Voetbalbond (KVV)
adres: Boomgaardstraat 22/B22 • 2600 Berchem
T  03 286 07 70 • F  03 286 07 74 • E  info@kvv.be • W  www.kvv.be
oprichtingsjaar: 1907
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Kon. Katholieke Sportfederatie van België
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 377
Antwerpen: 239 Limburg: 30 Oost-Vlaanderen: 52 Vlaams-Brabant: 55 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 25.000

West-Vlaams niveau

Kon. Vlaamse Voetbalbond - Oost- & West-Vlaanderen ()
adres: Paviljoenweg 76 • 9040 St-Amandsberg/Gent
T  09 238 23 37 • F  09 238 23 39 • E  oostvlaanderen@kvv.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Kon. Vlaamse Voetbalbond
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 24
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
voetbal voetbal
zaalvoetbal zaalvoetbal

Specifieke informatie
Doel: een kwalitatief uitgebouwde en professionele organisatie zijn voor kwalitatief, deskundig uitgebouwde
voetbalclubs die de niet-professionele voetbalsport op een verantwoorde en kwaliteitsvolle wijze aanbieden,
en zo de niet-professionele voetbalsport promoten.

Landelijk Sportschutters Verbond Fros
Vlaams niveau

Landelijk Sportschutters Verbond Fros (LSVF)
adres: Boomgaardstraat 22/B35 • 2600 Berchem
T  03 286 07 60 • F  03 286 58 38 • E  info@fros.be • W  www.fros.be
oprichtingsjaar: 1998
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Nationale Sportschuttersconfederatie

Fros Amateursportfederatie
Bloso: niet erkend

West-Vlaams niveau

Sportschutters Verbond Fros West-Vlaanderen
adres: Scharphoutstraat 42 • 8380 Lissewege
T  050 33 35 05 • F  050 33 35 05 • E  info@fros.be • W  www.fros.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aangesloten bij: Landelijk Sportschuttersverbond Fros (LSVS)

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vuurwapenschieten luchtgeweerschieten, pistoolschieten

Specifieke informatie
Doel: het sportschieten promoten en propageren en de belangen van de aangesloten verenigingen en indi-
viduele sportschutters behartigen door o.m. het inrichten van provinciale en interprovinciale wedstrijden.
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Landelijke Racketlon Federatie
Vlaams niveau

Landelijke Racketlon Federatie (LRF)
adres: Prins Leopoldstraat 80 • 9700 Oudenaarde
E  info@landelijkeracketlonfederatie.be • W  www.racketlon.be
oprichtingsjaar: 2004
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: International Racketlon Federation
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
racketlon racketlon

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de lichamelijke beoefening, de sport en het racketlon in het bijzonder.

Landelijke Rijverenigingen
Vlaams niveau

Landelijke Rijverenigingen (LRV)
adres: Waversebaan 99 • 3050 Heverlee
T  016 47 99 60 • F  016 47 99 85 • E  info@lrv.be • W  www.lrv.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Internationale Landelijke Ruiterij

Vlaamse Hippische Sportbond (VHS)
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 401
Antwerpen: 141 Limburg: 75 Oost-Vlaanderen: 78 Vlaams-Brabant: 74 West-Vlaanderen: 35
aantal leden in Vlaanderen: 12.000

West-Vlaams niveau

Landelijke Rijverenigingen West-Vlaanderen
adres: Oude Eekhoutstraat 2 • 8850 Ardooie
T  051 74 40 07
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 35
aantal leden in West-Vlaanderen: 850

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
paardrijden cross-country, dressuurrijden, jumping, mennen, military, ponyspelen

voltige
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Specifieke informatie
Doel: het paardrijden aanleren met een minimum aan kosten en het beoefenen in verenigingsverband waar-
bij de groepswaarden, de culturele en sportieve ontplooiïng van eenieder voorop staat.

Bijzonderheid: op 1 april 2005 werd de “Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme” opgenomen in de wer-
king van de LRV ten einde naast het competitieve element ook het recreatieve van het paardrijden en men-
nen aan bod te laten komen.

Landelijke Unie der 
Kruisboogschutters
Belgisch niveau

Nationale Unie der Kruisboogschutters (NUKB)
adres: Heembeekstraat 280 • 1120 Brussel
E  nukbunab@nukbunab.be • W  www.nukbunab.be
oprichtingsjaar: 1950
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Crossbow Shooting Ass. Inc. (WCSA)

Union Internationale des Arbalètriers
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Union Régionale des Arbalètriers (URA)
aantal clubs in België: 51

Vlaams niveau

Landelijke Unie der Kruisboogschutters (LUK)
adres: Turnhoutsebaan 455/119 • 2200 Borgerhout
T  03 324 05 96
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Nationale Unie der Kruisboogschutters
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 41
Antwerpen: 21 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 4 West-Vlaanderen: 5
aantal leden in Vlaanderen: 1.000

West-Vlaams niveau

adres: G. Devreeselaan 6 • 8500 Kortrijk
T  056 35 32 29 • F  056 35 32 29
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 5

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boogschieten balboogschieten, kruisboogschieten
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Specifieke informatie
Doel: het kruisboogschieten in België aanmoedigen en de vriendschapsbanden tussen hen die deze sport
beoefenen verstevigen.

Bijzonderheid:De “Nationale Unie” organiseert het Belgisch kampioenschap van alle kruisboogdisciplines.

Belg. Landelijke Zeilwagenfederatie
Vlaams niveau

Landelijke Zeilwagenfederatie (LAZEF)
adres: Dynastielaan 18b • 8660 De Panne
T  058 41 57 47 • F  058 41 57 47 • E  info@lazef.be • W  www.lazef.be
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen - Recrea
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 15
Antwerpen: 2 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 12
aantal leden in Vlaanderen: 1.379
aantal leden in West-Vlaanderen: 558

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
zeilwagenrijden blokart, endurance, speedsail, surfen

Specifieke informatie
Doel: het promoten van het zeilwagenrijden en de sporttak binnen ieders bereik brengen door de organi-
satie van (school)sportdagen, het inrichten van cursussen, de vorming van instructeurs, het begeleiden van
wedstrijdpiloten en het uitreiken van brevetten en licenties.

Bijzonderheid: Er bestaat ook een Belgische Federatie der Landzeilclubs
Adres: Dynastielaan 18/15 • 8660 De Panne • T  058 41 57 47 • F 058 41 57 47 • E  dimitri.brys@yucom.be

Luchtkadetten van België
Belgisch niveau

Luchtkadetten van België
adres: Hannuitsesteenweg 350 • 3330 Goetsenhoven
T  016 80 48 62 • F  016 80 48 72 • E  secr.bac@mil.be • W  www.luchtcadetten.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Kon. Belgische Aëroclub
BOIC: niet aangesloten
aantal leden in België: 300

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorvliegen motorsportvliegen
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Specifieke informatie
Doel: jonge mensen warm maken voor de luchtvaart in het algemeen en een eventuele carrière als vliegend
personeel bij de Luchtmacht in het bijzonder.

Makoto Ruy Ju-Jitsufederatie
Vlaams niveau

Makoto Ruy Ju-Jitsufederatie
adres: Roerstraat 76 • 3600 Genk
T  0476 56 57 62 • E  rene.peeters2@pandora.be • W  www.makoto.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 4
Antwerpen: 1 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden en beoefenen van ju-jitsu.

Minivoetbalbond Vlaanderen
West-Vlaams niveau

Minivoetbalbond Vlaanderen (MVV)
adres: Kattenstraat 13 • 8800 Roeselare
T  0476 30 67 32 • E  mvv@telenet.be • W  www.minivoetbal.be
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: provinciaal comité
aantal clubs in West-Vlaanderen: 189
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.427

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
minivoetbal minivoetbal

Specifieke informatie
Doel: de organisatie van een minivoetbalcompetitie in de regio Roeselare
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Motorcrossliefhebbersbond
Vlaams niveau

Motorcrossliefhebbersbond (MCLB)
adres: Rollebaanstraat 14 • 8730 Beernem
T  050 78 10 59 • F  050 79 04 97 • E  rudi.vanneste@belgacom.net • W  http.//mclb.be/nieuws.be
oprichtingsjaar: 1969
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Federatie van Amateursmotorcrossbonden Vlaanderen (FAM)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 32
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 12 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 18
aantal leden in Vlaanderen: 600
aantal leden in West-Vlaanderen: 400

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorcross

Specifieke informatie
Doel: het verzorgen van de promotie voor de motorcross voor amateurs door de organisatie van motor-
crosswedstrijden.

Bijzonderheid: de organisaties blijven beperkt tot het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaan-
deren

Mushing Belgium
Belgisch niveau

Mushing Belgium
adres: Schelleakker 70 • 2620 Hemiksem
T  014 88 31 27
oprichtingsjaar: 1996
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Sleddog Association (WSA)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Mushing Communauté Francophone Belge (MCFA)
aantal leden in België: 350

Vlaams niveau

Vlaamse Federatie voor Sledehondensport
adres: Schelleakker 70 • 2620 Hemiksem
T  014 88 31 27
oprichtingsjaar: 1989
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soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Mushing Belgium
Bloso: niet erkend
aantal leden in Vlaanderen: 100

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
sledehondenrennen sledehondenrennen

Specifieke informatie
Doel: de behartiging en de bevordering van de sledehondensport met de door de “Fédération Cynologique
Internationale” erkende sledehondenrassen. Dit kan verwezenlijkt worden door steun, hulp en bijstand
onder alle mogelijke vormen aan de aangesloten leden m.b.t. de beoefening van de sledehondensport.

Bijzonderheid: de leden sluiten rechtstreeks aan bij de federatie. Er wordt enkel gewerkt met raszuivere
honden. De 4 rassen waarmee gewerkt wordt : Siberische Husky, Samojeed, Groenlandhond en Alaskan
Malamute.

Nationaal Speleologisch Verbond
van België
Belgisch niveau

Nationaal Speleologisch Verbond van België (NSVB)
adres: Broekstraat 23 • 3001 Heverlee
T  016 23 78 99 • E  vvs@speleo.be • W  www.speleo.be
oprichtingsjaar: 1952
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: Union Internationale de Speleologie (UIS)
BOIC: niet-olympische federatie
Waalse vleugel: Union Belge de Spéléologie
aantal leden in België: 1.500

Vlaams niveau

Verbond van Vlaamse Speleologen (VVS)
adres: Broekstraat 23 • 3001 Heverlee
T  016 23 78 99 • E  vvs@speleo.be • W  www.speleo.be/vvs
oprichtingsjaar: 1974
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Nationaal Speleologisch Verbond van België

Vlaamse Bergsport- en Speleologenfederatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 34
Antwerpen: 11 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 10 Vlaams-Brabant: 7 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 700
aantal leden in West-Vlaanderen: 70
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
speleologie speleologie

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van de speleologie als sport en gezonde ontspanning, met de nodige aandacht voor mi-
lieu en wetenschappelijke aspecten.

Bijzonderheid: het Vlaams verbond is sedert 2000 opgenomen in de confederatie “Vlaamse Bergsport- en
Speleologenfederatie” (VBSF).

Nationaal Verbond All Style 
Ju-Jitsu
Vlaams niveau

Nationaal Verbond All Style Ju-Jitsu (NVASJJ)
adres: Abelenstraat 4 • 3530 Houthalen-Helchteren
T  0475 98 60 26 • E  info@allstylejujitsu.org • W  www.allstylejujitsu.org
oprichtingsjaar: 1991
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Hakkory Association International
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 12
aantal leden in Vlaanderen: 400

West-Vlaams niveau

adres: Waterkasteelstraat 4/409 • 8370 Blankenberge
T  050 41 24 30 • F  050 41 04 88
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu

Specifieke informatie
Doel: 
- het groeperen van zoveel mogelijk budo-clubs en budo-beoefenaars;
- de samenwerking motiveren tussen de clubs die werken volgens All Style Ju-Jitsu om elkaar bij te staan

en één grote familie te vormen die eerlijk en sociaal werkt.

Bijzonderheid: het Verbond is voor de verzekering aangesloten bij FROS.
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Nationaal Verbond van Belgische 
Kynologen
Belgisch niveau

Nationaal Verbond van Belgische Kynologen (NVBK)
adres: Nieuwe Steenweg 5 • 9140 Temse
T  052 38 09 92 • E  nvbk1@telenet.be • W  www.nvbk.org
oprichtingsjaar: 1964
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 106
aantal leden in België: 8.000
aantal clubs in Vlaanderen: 96
Antwerpen: 38 Limburg: 21 Oost-Vlaanderen: 17 Vlaams-Brabant: 6 West-Vlaanderen: 14
aantal leden in Vlaanderen: 7.500

West-Vlaams niveau

Provinciaal Verbond van Kynologen West-Vlaanderen
adres: Kattestraat 182 • 8800 Roeselare
T  051 20 46 93
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Nationaal Verbond van Belgische Kynologen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 14
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hondenafrichting agility, gehoorzaamheid, mondioring

Specifieke informatie
Doel: mens en dier dichter bijeen brengen door begeleiding en gerichte oefeningen die een positieve beïn-
vloeding hebben op het gedragspatroon van de Mechelse herdershond en gezelschapshonden.

National Karate Kyokushin Belgium
Belgisch niveau

National Karate Kyokushin Belgium (NKKB)
E  marc.vanwalleghem@nkkb.be • W  www.nkkb.be
oprichtingsjaar: 1997
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Karate Organisation Kyokushin Kaikan
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 4
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aantal clubs in Vlaanderen: 4
Antwerpen: 4 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
karate kyokushin kai

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van dojo’s voor het beoefenen van de “zuivere” Kyokushin karate in overeenstemming
met de filosofie van Sosai Mas Oyama.

Nationale Belgische Hapkido Unie
Belgisch niveau

Nationale Belgische Hapkido Unie (UNBHU)
adres: Kapellevelden 22 • 2580 Putte
T  015 22 68 81 • E  bansoo@planetinternet.be • W  www.hwalmoohapkido.be
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Korea Hwalmoo Hapkido Association
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hapkido hapkido

Specifieke informatie
Doel: het verspreiden van de traditionele hapkidotechnieken ten voordele van lichaam en geest.

Nationale Belgische Taekwondo Unie
Belgisch niveau

Nationale Belgische Taekwondo Unie (UNBTU)
adres: H. Van Veldekesingel 150/73 • 3500 Hasselt
T  011 87 09 18 • F  011 87 09 17 • E  vtb@taekwondo.be • W  www.taekwondo.be
oprichtingsjaar: 1979
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: World Taekwondo Federation (WTF)

European Taekwondo Union (ETU)
BOIC: olympische federatie
Waalse vleugel: Association Belge Francophone de Taekwondo
aantal clubs in België: 138
aantal leden in België: 5.500
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Vlaams niveau

Vlaamse Taekwondo Bond (VTB)
adres: Hendrik van Veldekesingel 150/73 • 3500 Hasselt
T  011 87 09 18 • F  011 87 09 17 • E  vtb@taekwondo.be • W  www.taekwondo.be
oprichtingsjaar: 1983
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Nationale Belgische Taekwondo Unie
Bloso: erkende unisportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 92
Antwerpen: 26 Limburg: 24 Oost-Vlaanderen: 7 Vlaams-Brabant: 18 West-Vlaanderen: 17
aantal leden in Vlaanderen: 3.026

West-Vlaams niveau

adres: Patersonstraat 92/3 • 8020 Oostkamp
T  050 84 14 25
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 17
aantal leden in West-Vlaanderen: 565

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
taekwondo taekwondo

Specifieke informatie
Doel: het bekendmaken, het beoefenen en het promoten van taekwondo door ondermeer het organiseren
van competities.

Nationale Federatie der Belgische 
Balboogschutters
Belgisch niveau

Nationale Federatie der Belgische Balboogschutters
adres: Turnhoutsebaan 455/40 • 2140 Borgerhout
T  03 324 05 96
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 8
aantal clubs in Vlaanderen: 7
Antwerpen: 2 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 3 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines

sporttak discipline
boogschieten balboogschieten

Specifieke informatie
Doel: het in standhouden van het balboogschieten als traditionele en historische schuttersaktiviteit.
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Nationale Vereniging voor 
Ruitertoerisme
Belgisch niveau

Nationale Vereniging voor Ruitertoerisme (NVR)
adres: Lostraat 76 • 9850 Merendree
T  09 371 69 00 • F  09 371 69 00
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: Belgische koepelfederatie
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Fédération Francophone d’Équitation Extérieur
aantal leden in België: 6.000

Vlaams niveau

Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme (VVR)
adres: Lostraat 76 • 9850 Merendree
T  09 371 69 00 • F  09 371 69 00 • E  info@ruitertoerisme.org • W  www.ruitertoerisme.org
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Nat. Vereniging voor Ruitertoerisme

Vlaamse Hippische Sportbond (VHS)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 11
Antwerpen: 3 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 3 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 300

West-Vlaams niveau

Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme - Regionale Groepering West-Vlaanderen
adres: Tinhoutstraat 1 • 8730 Oedelem
T  050 78 86 50 • E  johanrolly@skynet.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
paardrijden mennen, recreatief paardrijden

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van het recreatieve paardrijden en mennen in de vrije natuur door het organiseren
van talrijke trektochten te paard of met de koets.

Bijzonderheid: op 1 april 2005 is de VVR opgenomen binnen de “Landelijke Rijvereniging” om binnen deze
federatie, naast het competitieve element, ook het recreatieve meer aan bod te laten komen.
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Natuurvrienden Sportfederatie
Vlaams niveau

Natuurvrienden Sportfederatie
adres: Provinciestraat 53 • 2018 Antwerpen
T  03 270 02 83 • F  03 235 51 42 • E  buitensport@nvsf.be • W  www.natuurvrienden.be
oprichtingsjaar: 1967
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 39
Antwerpen: 23 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 6 Vlaams-Brabant: 5 West-Vlaanderen: 4
aantal leden in Vlaanderen: 5.122
aantal leden in West-Vlaanderen: 682

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
klimmen bergklimmen, klettersteig, rotsklimmen, toerskiën
skiën skiën

Specifieke informatie
Doel: de bergsport propageren en daartoe de nodige voorlichting en opleiding geven om deze sport op een
avontuurlijke, milieubewuste, zelfstandige, veilig verantwoorde en sociale wijze te beleven, kaderend in de
algemene doelstelling van de “ATB Natuurvriendenbeweging”.
Hiertoe wordt opleiding op verschillende niveaus verstrekt en worden vakantieweekends of tochten in de Ar-
dennen en zomerkampen in de Alpen aangeboden.

Bijzonderheid: “Natuurvrienden - Bergstijgers” werkt binnen de sociaal-culturele milieubewuste vereniging
“ATB Natuurvriendenbeweging”.

Nordic Walking Belgium
Belgisch niveau

Nordic Walking Belgium
adres: Vrijheidslaan 39 • 3990 Peer
T  0494 08 99 99 • E  nordicwalking@skynet.be • W  www.nordicwalking.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: International Nordic-Walking Association
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wandelen Nordic walking
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Specifieke informatie
Doel: het promoten van het “sportief wandelen” door het opleiden van Nordicwalking-instructeurs en het
organiseren, al of niet met partners, van initiatielessen.

Bijzonderheid: er is een samenwerkingsverband met “Katholieke Arbeiders vrouwen” (KAV).

Onafhankelijke Vlaamse 
Wielerfederatie
Vlaams niveau

Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie (OVWF)
adres: Demeesterstraat 4G • 8550 Zwevegem
T  056 70 76 35 • F  056 70 76 35 • W  members.chello.be/sf16499/ovwf.htm
oprichtingsjaar: 1986
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal leden in Vlaanderen: 250
aantal leden in West-Vlaanderen: 110

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen wielrennen op de weg

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van wielerwedstrijden op de weg voor vrije liefhebbers.

Bijzonderheid: de OVWF heeft geen clubs. De leden sluiten rechtstreeks aan bij de federatie. Er worden ook
dagvergunningen uitgeschreven voor niet-leden die slechts aan één enkele wedstrijd willen deelnemen.
Het merendeel van de leden (90%) komt uit Oost- en West-Vlaanderen.

Paddle Vlaanderen
Vlaams niveau

Paddle Vlaanderen
adres: Driebeekstraat 21 • 9050 Gentbrugge
T  09 232 50 37 • E  info@paddle-vlaanderen.be • W  www.paddle-vlaanderen.be
oprichtingsjaar: 2006
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet-erkend
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
paddle paddle

Specifieke informatie
Doel: het bekendmaken en verspreiden in Vlaanderen van paddle

Psylos
Vlaamse Federatie voor Sport en 
Recreatie in de Geestelijke 
Gezondheidszorg
Vlaams niveau

Psylos
Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg
adres: Valkerijgang 26 • 3000 Leuven
T  016 22 04 15 • F  016 23 24 55 • E  info@psylos.be • W  www.psylos.be
oprichtingsjaar: 1971
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve federatie
aantal clubs in Vlaanderen: 38
Antwerpen: 12 Limburg: 7 Oost-Vlaanderen: 8 Vlaams-Brabant: 8 West-Vlaanderen: 3
aantal leden in Vlaanderen: 2.600

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
badminton badminton
atletiek atletiek
minivoetbal minivoetbal
petanque petanque
volleybal volleybal
tafeltennis tafeltennis
wandelen wandelen

Specifieke informatie
Doel: als specifiek op de psychiatrische sector gerichte sportfederatie:
- meer kleur brengen in het dagelijks leven van (ex)patiënten;
- instaan voor kennismaking en promotie van allerhande sportactiviteiten, zowel competitief als recreatief;
- de mogelijkheid bieden tot gedifferentieerde menselijke contacten;
- een betere integratie in de samenleving bevorderen.
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Recreatief Aangepast Sporten 
(Recreas)
Vlaams niveau

Recreatief Aangepast Sporten (Recreas)
adres: St-Jansstraat 32-38 • 1000 Brussel
T  02 515 02 54 • F  02 511 50 76 • E  info@recreas.be • W  www.recreas.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 43
Antwerpen: 18 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 9 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 12
aantal leden in Vlaanderen: 4000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
badminton badminton
boogschieten handboogschieten
dansen dansen
gymnastiek turnen
paardrijden paardrijden
skiën skiën
voetbal voetbal
wandelen jogging, wandelen
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van allerhande sportieve activiteiten voor personen met een handicap, zieken en in-
validen, zowel voor volwassenen, jongeren als kinderen.

Bijzonderheid: er bestaat ook een West-Vlaamse afdeling met 13 clubs. Adres: President Kennedypark 2 •
8500 Kortrijk • T  056 23 03 85 • info: gil.dejaegher@socmut.be of martine.vanrobaeys@socmut.be

Recreatief Hengelsportverbond
Vlaams niveau

Recreatief Hengelsportverbond (VRHV)
adres: Rooistraat 21 • 3021 Wilsele
T  016 44 67 40 • W  www.vvhv.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 30
aantal leden in Vlaanderen: 2.300
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen lijnvissen

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van de recreatieve hengelsportclubs en hun belangen verdedigen.

Bijzonderheid: het verbond is aangesloten bij de confederatie “Vlaamse Vereniging van Hengelsportver-
bonden”.

Roeselaars Minivoetbal
West-Vlaams niveau

Roeselaars Minivoetbal
adres: Kattenstraat 13 • 8800 Roeselare
T  051 74 67 32 • F  051 74 67 32 • E  info@minivoetbal.be • W  rmv.minivoetbal.be
oprichtingsjaar: 1972
soort federatie: provinciale autonome federatie
aangesloten bij: West-Vlaamse Bedrijvenorganisatie

Minivoetbalbond Vlaanderen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 118
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.300

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
minivoetbal minivoetbal

Specifieke informatie
Doel: het organiseren (binnen het bedrijfsgebeuren) van een kampioenschap minivoetbal in de streek van
Roeselare.

Bijzonderheid: de groepering is binnen de “West-Vlaamse Bedrijvenorganisatie” (WBO) verantwoordelijk
voor de discipline minivoetbal, maar is tevens een onderdeel van “Minivoetbalbond Vlaanderen”.

Royal Belgian Sailing Club
Belgisch niveau

Royal Belgian Sailing Club (RBSC)
adres: Eilanderskaai 7 • 9000 Gent
T  09 227 81 09 • F  09 227 67 12 • E  info@rbsc.be • W  www.rbsc.be
oprichtingsjaar: 1863
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten

ATLAS VAN DE SPORT 295

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 295



aantal clubs in België: 5
aantal leden in België: 2.000
aantal clubs in Vlaanderen: 5
aantal leden in Vlaanderen: 2.000
aantal clubs in West-Vlaanderen: 3

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorbootvaren toervaren
zeilen catamaranvaren, yachting, zeilen, zwaardbootzeilen

Specifieke informatie
Doel: de watersport en de pleziervaart bevorderen door scholing te geven, zeil- en motorbootwedstrijden
te organiseren en allerlei manifestaties op watersportgebied te verwezenlijken.

Bijzonderheid: de vereniging heeft 5 basissen: Duinbergen, Heusden, Langerbrugge, Zeebrugge en het
Zoute (Knokke)

Samenwerkingsverbond krulbol 
BKB-VKB
Vlaams niveau

Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB
adres: Beukenhof 39 • 9980 St-Laureins
T  09 379 98 24 • E  a.dhooge@skynet.be • W  belgische.krulbond.vzw.in.evergem.be
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
aangesloten bij: Vlaamse Traditionele Sporten (VLaS)
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen dunne krulbol, krulbollen, platte bolbol, trabollen

Specifieke informatie
Doel: het overkoepelen van de krulbolsportfederaties in Vlaanderen, het verdedigen van de gemeenschap-
pelijke belangen en het nemen van beslissingen inzake gemeenschappelijke zaken van de twee krulbol-
bonden die overkoepeld worden: de “Vlaamse Krulbolbond” en de “Belgische Krulbolbond”.
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OKRA-SPORT
Vlaams niveau

OKRA-SPORT
adres: Haachtsesteenweg 579 • 1030 Brussel
T  02 246 44 36 • F  02 246 44 42 • E  info@okrasport.be • W  www.okrasport.be
oprichtingsjaar: 1988
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 855
aantal leden in Vlaanderen: 38.000

West-Vlaams niveau

OKRA-Sport - Regio...
soort federatie: provinciaal contactpunt
aangesloten bij: OKRA-Sport
aantal clubs in West-Vlaanderen: 170
aantal leden in West-Vlaanderen: 10.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
badminton badminton
dansen dansen
gymnastiek turnen
skiën skiën
petanque petanque
volleybal volleybal
tennis tennis
yoga yoga
zwemmen zwemmen
wielrennen cyclo-toerisme, rijwieltoerisme, wielertoerisme
wandelen wandelen

Specifieke informatie
Doel: lichaamsbeweging, sport en openluchtleven voor 55-plussers in het leven roepen, ondersteunen, aan-
moedigen en verder ontwikkelen ter bevordering van de beweeglijkheid, de gezondheid, de onafhankelijk-
heid en het algemeen lichamelijk en geestelijk welzijn van ouderen.

Bijzonderheid: OKRA-Sport kent geen specifieke provinciale afdelingen, maar heeft 18 regionale secreta-
riaten. In West-Vlaanderen zijn de verschillende verbonden: Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare en
Tielt. Ze zijn elk afzonderlijk bereikbaar via e-mail door de naam van de stad, gevolgd door “@okra.be”. Aan
de naam van de nationale webstek dient de naam van de stad toegevoegd. Bv. www.okra.be/brugge.
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Seniorensportfederatie
Vlaams niveau

Seniorensportfederatie (S-Sport)
adres: St-Jansstraat 32 • 1000 Brussel
T  02 515 05 41 • F  02 514 22 05 • W  www.s-sport.be
oprichtingsjaar: 1993
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 128
Antwerpen: 35 Limburg: 10 Oost-Vlaanderen: 21 Vlaams-Brabant: 24 West-Vlaanderen: 38
aantal leden in Vlaanderen: 6.023

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bowling bowling
curve bowls curve bowls
curling curling
dansen dansen
gymnastiek turnen
petanque petanque
volksspelen volksspelen
yoga yoga
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven voor senioren ondersteunen, aanmoedigen en ver-
der ontwikkelen.

Bijzonderheid: de landelijke structuur van “S-Sport” is ingedeeld in 12 regionale afdelingen. De West-
Vlaamse structuur bestaat uit twee regionale afdelingen: “S-Sport Brugge-Oostende”, Zilverstraat 43, 8000
Bruge (tel. 050/44.79.56) en “S-Sport Zuid en Midden West-Vlaanderen”, President Kennedypark 2, 8500
Kortrijk (tel. 056/23.03.91).

Shaolin Kung Fu 
en Tai Ji Chen Academie
Vlaams niveau

Shaolin Kung Fu en Tai Ji Chen Academie
adres: Schooldreef 137 • 9050 Gentbrugge
T  0477 91 17 43 • E  info@shaolin.be • W  www.shaolin.be
oprichtingsjaar: 1987
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: European Shaolin Kung Fu en Tai Ji Association
Bloso: niet erkend
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wushu kung fu, shaolin

Specifieke informatie
Doel: het propageren van Chinese krijgskunsten zoals shaolin, kung fu en tai-chi-chuan.

Shin Kyokushin Karate
Belgisch niveau

Shin Kyokushin Karate
adres: Mannenstraat 102 • 2440 Geel
T  014 59 44 38 • E  vandecraen.bvba@pandora.be • W  users.pandora.be/asahi.belgium
oprichtingsjaar: 2003
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: World Karate Organisation Kyokushin Kaikan
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 3
aantal clubs in Vlaanderen: 3
Antwerpen: 3; Limburg: 0; Oost-Vlaanderen: 0; Vlaams-Brabant: 0; West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
karate kyokushin kai

Specifieke informatie
Doel: het aanbieden van een ruim karatepakket zodat een essentiële bijdrage wordt geleverd aan alle spor-
tieve en gezondheidswensen.

SoccerPal
Belgisch niveau

SoccerPal
adres: Oude Diestsestraat 10 • 3380 Bunsbeek
T  016 77 10 53 • F  016 77 04 56 • E  info@soccerpal.be • W  www.soccerpal.be
oprichtingsjaar: 1995
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
voetbal soccerpal
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Specifieke informatie
Doel: de jeugd aanzetten om meer gericht en begeleid met de bal te doen spelen waardoor ze vorderen in
de lichaamsbeheersing, balbeheersing en spelbeheersing.

Bijzonderheid: er zijn geen clubs of aangesloten leden, noch wedstrijden of kampioenschappen, enkel op-
leidingssessies die dan verder gezet worden in school of sportclubs.

Sporcrea
Vlaams niveau

Sporcrea
adres: Van Havreplein 13 • 2100 Deurne
T  03 366 31 57 • F  03 366 09 44 • E  administratie@sporcrea.be • W  www.sporcrea.be
oprichtingsjaar: 1907
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Fédération International Catholique d’Éducation Physique et Sportive (FICEP)
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve federatie
aantal clubs in Vlaanderen: 505
aantal leden in Vlaanderen: 22.900

West-Vlaams niveau

Sporcrea West-Vlaanderen
adres: Van Havreplein 13 • 2100 Deurne
T  03 321 05 52 • F  03 366 09 44 • E  deborah@sporcrea.be • W  www.sporcrea.be
soort federatie: provinciale afdeling
aantal clubs in West-Vlaanderen: 31
aantal leden in West-Vlaanderen: 4.054

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
basketbal basketbal
dansen dansen
gymnastiek turnen
judo judo
squash squash
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
volleybal volleybal
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: de beoefening en de promotie van de recreatieve sportbeoefening in Vlaanderen, zowel voor mannen,
vrouwen, kinderen, jongeren, senioren als veteranen, met daaraan gekoppeld het organiseren van sport-
kampen.

Bijzonderheid: “Sporcrea” is in 2002 gecreëerd uit een fusie van de “Kon. Vlaamse Katholieke Tafeltennis-
federatie” (°1944), de “Vlaamse Katholieke Sportfederatie Volleybal” (°1959) en de “Vlaamse Omnisportfe-
deratie” (°1977), voorheen “Vlaamse Katholieke Sportfederatie Omnisport”, met atletiek, basketbal, tennis,
zwemmen en recreatie als omvattende sporttakken.
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“Sporcrea” overkoepelt nu als gefuseerde federatie tien sporttakken: atletiek (De Vrije Lopers), basketbal,
judo, squash (Landelijke Squash Liga), tafeltennis, tennis (Landelijke Tennis Liga), volleybal en zwemmen.
Daarnaast is er nog de tak recreatie waarin enkele gymnastiek- en dansverenigingen vervat zitten.

Sporta-federatie
Vlaams niveau

Sporta-federatie (Sporta)
adres: Geneinde 2 • 2260 Tongerlo
T  014 54 10 48 • F  014 54 12 48 • E  federatie@sporta.be • W  www.sporta.be/federatie
oprichtingsjaar: 1947
soort federatie: Multisportfederatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 473
Antwerpen: 152 Limburg: 113 Oost-Vlaanderen: 62 Vlaams-Brabant: 37 West-Vlaanderen: 109
aantal leden in Vlaanderen: 25.035

West-Vlaams niveau

Sporta-federatie West-Vlaanderen
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 11 80 • F  09 243 11 89 • E  west-vlaanderen@sporta.be • W  www.sporta.be/federatie
soort federatie: provinciaal contactpunt
aangesloten bij: Sporta-federatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 109
aantal leden in West-Vlaanderen: 5.494

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
badminton badminton
basketbal basketbal
dansen dansen
voetbal voetbal
tafeltennis tafeltennis
volksspelen volksspelen
volleybal volleybal
wielrennen rijwieltoerisme
zwemmen zwemmen
aikido aikido
petanque petanque
wandelen wandelen

Specifieke informatie
Doel: het op een kwalitatieve wijze stimuleren en coördineren van de gezonde, vooral recreatieve sportbe-
oefening van de Vlaamse bevolking en in het bijzonder de jeugd door:
- het ondersteunen van de clubwerking in alle Vlaamse regio’s;
- het ondersteunen van Sporta-vakanties op initiatie- en vervolmakingsniveau;
- het organiseren van congressen, sportieve stages en events;
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- het organiseren van (school)sportdagen, sportieve bos- en bezinningsklassen;
- het ter beschikking stellen van moderne sport- en verblijfsaccommodaties;
- adviesverlening inzake sportvraagstukken.

Bijzonderheid: “Sporta-federatie” organiseert geen specifieke sporttakcompetities maar begeleidt de aan-
gesloten recreatieve sportverenigingen en coördineert eventuele regionale of provinciale ontmoetingen tus-
sen deze verenigingen.
Net zoals de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant worden Oost- en West-Vlaanderen beheerd vanuit
één administratief centrum in Gent.

Sportark
Vlaams niveau

Sportark
adres: Terrest 4 • 1670 Heikruis
T  02 397 99 77 • F  02 397 99 98 • E  info@sportark.be • W  www.sportark.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie

Specifieke informatie
Doel: als Vlaamse, onafhankelijke en pluralistische sportfederatie de recreatieve sportbeoefening en het be-
leven van plezier beogen, zoals het organiseren van sportkampen voor jongeren van 6 tot 16 jaar.

Bijzonderheden: naast het hoofddoel (organiseren van sportkampen) staat de federatie ook in voor de ver-
zekering van recreatieve sportverenigingen.
De federatie is hoofdzakelijk actief in Brabant en heeft daarnaast ook een organisatielocatie in Ledegem-
Rollegem.

Sportievak - Blijf Aktief
Vlaams niveau

Sportievak - Blijf aktief
adres: Groeningelaan 40 • 8500 Kortrijk
T  056 26 44 20 • F  056 26 44 21 • E  info@sportievak.be • W  www.sportievak.be
oprichtingsjaar: 1988
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie

West-Vlaams niveau

adres: Groeningelaan 40 • 8500 Kortrijk
T  056 26 44 20 • F  056 26 44 21 • E  info@sportievak.be • W  www.sportievak.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
volksspelen volksspelen
wandelen bergwandelen, wandelen
wielrennen cyclo-toerisme
petanque petanque

Specifieke informatie
Doel: het doel van “Sportievak” is tweeledig:
- het organiseren van sportieve vakanties voor kinderen en jongeren;
- het op een onbaatzuchtige wijze bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en het openlucht-

leven voor senioren.

Bijzonderheden: “Sportievak” heeft geen echte clubwerking maar is enkel gericht op sportieve vakantie-
kampen. De enkele clubs die zijn aangesloten, doen dit omwille van de verzekeringsfaciliteiten.

Studiecentrum voor Taiji
Vlaams niveau

Studiecentrum voor Taiji
adres: Mansteen 148 • 1745 Opwijk
T  053 33 74 74 • E  sctaiji@gmail.com • W  www.taiji.com
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
budo tai chindo, tai jitsu

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van tai ji als bewegingssport, maar evenzeer als sport die heilzaam werkt bij angst,
depressie en chronische aandoeningen zoals hartziekten, multiple sclerose en gewrichtsproblemen.

Survival
aantal clubs in Vlaanderen: 4
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 200
aantal leden in West-Vlaanderen: 100

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
survival run survival run
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Specifieke informatie
Doel: een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met de survival run en de leden initiëren in andere
buiten- en avonturensporten door het organiseren van groepstrainingen, alternatieve trainingen en club-
kampioenschappen.

Bijzonderheid: Er is geen specifieke federatie in België of Vlaanderen. Er zijn wel 4 clubs die nauwe ban-
den hebben met de Nederlandse Survivalbond (SBN).
In West-Vlaanderen zijn 2 clubs actief:
- Survival Club West-Vlaanderen: p/a Ignance Naeyaert, De Paallanden, 9 te 8310 St-Kruis

webstek: www.survivalrunbrugge.be • E  ignace.naeyaert@skynet.be
- Survivalrun Zuid-West-Vlaanderen:

webstek: www.survivalrun.be • E  info@survivalrun.be
In Oost-Vlaanderen is er Survivalrun Meetjesland en in Brabant (Averbode) Survivalrun Den Oks.

Tchoukball - Belgium
Belgisch niveau

Tchoukball - Belgium
adres: Stevoortse Kiezel 276 • 3512 Stevoort-Hasselt
T  011 31 52 24 • E  minten.rene@pandora.be • W  www.tchoukball-belgium.be
oprichtingsjaar: 2003
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Fédération Internationale de Tchoukball (FITB)
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
recreatieve spelen tchoukbal

Specifieke informatie
Doel: het vertegenwoordigen van tchoukball binnen België en het promoten bij de leekrachten LO en de
schoolgaande jeugd.

Bijzonderheid: er is geen feitelijke federatiewerking met georganiseerde competities. Het gaat eerder om
het geven van bijscholing en nascholingsdagen voor leerkrachten LO. In dit kader worden wel ontmoe-
tingstornooien met scholen ingericht.

Verbond Dunne Krulbol
Vlaams niveau

Verbond Dunne Krulbol
adres: Stijn Streuvelstraat 3 • 9800 Deinze
T  09 386 01.76
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
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Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 6
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 6 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 200

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen dunne krulbol

Specifieke informatie
Doel: het spelen met de dunne krulbol in stand houden door het inrichten van allerlei soorten wedstrijden
en tornooien.

Vereniging van Belgische 
Karpervissers
Vlaams niveau

Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK)
adres: Klaverstraat 12 • 8000 Brugge
T  050 38 60 32 • E  vbk_etienne@scarlet.be • W  www.vbk.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
Bloso: niet erkend
aantal leden in Vlaanderen: 1.600

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen lijnvissen

Specifieke informatie
Doel: het groeperen van karpervissers en het verdedigen en bevorderen van de karpervisserij-sport in het
algemeen ten behoeve van haar beoefenaars.

Bijzonderheid: de vereniging is samengesteld uit verschillende regionale afdelingen waarvan de West-
Vlaamse zijn:
- Westhoek: p/a Pascal Praet - 058 24 32 18
- Brugge: p/a Andres Braet - 050 36 88 93
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Vinkeniers van Midden-België
Belgisch niveau

Vinkeniers van Midden-België (Vimibel)
adres: Overbroekstraat 47 • 9308 Hofstade
T  0477 94 91 99 • E  vde.fr@telenet.be • W  users.pandora.be/vimibel
oprichtingsjaar: 1951
soort federatie: Belgische unitaire federatie
BOIC: niet aangesloten
aantal clubs in België: 28
aantal clubs in Vlaanderen: 28
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 23 Vlaams-Brabant: 3 West-Vlaanderen: 2

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vinkenzetten vinkenzetten

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van vogelliefhebbers waarbij de vink centraal staat.

Bijzonderheid: de federatie is ontstaan in de schoot van de Algemene Vinkeniersbond als een afzonderlijke
afdeling met als naam “Midden-België”.

Vlaams Handboogschuttersverbond
Vlaams niveau

Vlaams Handboogschuttersverbond (VHV)
adres: Klein Mechelenstraat 59 • 2880 Bornem
T  03 889 40 95
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Europese Gemeenschap der Historische Schuttersgilden
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 14
Antwerpen: 7 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 5 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
boogschieten handboogschieten, staande wipschieten

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen in Vlaanderen van het traditioneel handboogschieten.

Bijzonderheid: het handboogschieten op de staande wip wordt uitsluitend beoefend met de traditionele
handboog. Het gebruik van de katrolboog is verboden.
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Vlaams Verbond 
Boothengelen op Zee
Vlaams niveau

Vlaams Verbond Boothengelen op Zee
adres: Holleweg 3 • 2460 Kasterlee
T  0475 27 13 03 • F  014 58 03 69 • W  users.pandora.be/vvbz
oprichtingsjaar: 1996
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 49
Antwerpen: 26 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 5 Vlaams-Brabant: 5 West-Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 2.020

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen boothengelen, zeehengelen

Specifieke informatie
Doel: de bootvisserij voor onze kust propageren en de leden de kans geven deze discipline maximaal en in
optimale omstandigheden te kunnen beoefenen.

Bijzonderheid: het Verbond, dat lid is van de confederatie “Vlaams Verbond van Hengelsportverbonden”, be-
schikt in de haven van Blankenberge, Nieuwpoort en Oostende over een vloot kleine sportvissersvaartuigen
die de eigenaars ter beschikking stellen van de leden van het Verbond.

Vlaamse Badminton Recreanten
Vlaams niveau

Vlaamse Badminton Recreanten (VBR)
adres: Peperstraat 166A • 8501 Heule
T  056 35 37 50 • E  vbr.secretariaat@skynet.be • W  www.vbr.be
oprichtingsjaar: 1994
soort federatie: Provinciale autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 33
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 32
aantal leden in Vlaanderen: 2.500
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.400

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
badminton badminton
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Specifieke informatie
Doel: het verenigen van de zuivere badmintonrecreanten door het aanbieden van recreatieve badminton-
tornooien voor jongeren en volwassenen.

Bijzonderheid: de “Vlaamse Badminton Recreanten” is ontstaan uit de “Nederlandstalige Badmintonliga”
als gevolg van het afstoten van hun recreanten.
De VBR leeft hierdoor gescheiden van de “Nederlandstalige Badmintonliga” overeenkomstig hun respec-
tievelijk doel: recreatie en competitie. Er zijn evenwel clubs die uit noodzaak, ingevolge de dubbele intentie
van hun leden, aangesloten zijn bij de beide federaties.

Vlaamse Bergsport- en 
Speleologiefederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie (VBSF)
adres: Daniël Herreynslaan 155 • 2610 Wilrijk
T  03 830 35 60 • F  03 830 36 24 • E  info@vbsf.be • W  www.vbsf.be
oprichtingsjaar: 2000
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 8
Antwerpen: 2 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 7.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
klimmen alpinisme, bergklimmen, ijsklimmen, klettersteig, muurklimmen, 

rotsklimmen, toerskiën, canyoning
speleologie speleologie

Specifieke informatie
Doel: de kennis van de berg- en klimsport en van het hooggebergte bevorderen door het organiseren van
opleidingen, trainingen en competities en door het voeren van een informatiepolitiek.

Bijzonderheden: De “Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie” is een confederatie, ontstaan door het sa-
menwerkingsakkoord tussen het “Verbond van Vlaamse Speleologen” en de “Vlaamse Bergsportfederatie”.
In de schoot van de confederatie zijn twee afdelingen actief: de “Centrale Wandelingen” en het “Verbond van
Vlaamse Speleologen”.
Het emailadres voor de “Centrale Wandelingen” is lhermans@tiscali.be en T  03 238 81 06.
De webstek van het “Verbond van Vlaamse Speleologen”: www.speleo.be/vvs. Het adres: Broekstraat, 23 te
3001 Leuven. T  016 23 78 99 en het emailadres: vvs@speleo.be
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Vlaamse Bergsportfederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Bergsportfederatie (VBF)
adres: Daniël Herreynslaan 155 • 2610 Wilrijk
T  03 830 35 60 • F  03 830 36 24 • E  info@vbsf.be • W  www.vbsf.be/frames.htm
oprichtingsjaar: 1958
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie (VBSF)
Bloso: niet erkend
aantal afdelingen in Vlaanderen: 7
Antwerpen: 2 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 6.500

West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Bergsportvereniging
adres: Brugstraat, 57 8560 Wevelgem
T  056 41 10 24 • E  benny.debussere@skynet.be • W  http://users.skynet.be/wbv
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Bergsportfederatie
aantal afdelingen in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 560

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
klimmen alpinisme, bergklimmen, ijsklimmen, klettersteig, muurklimmen, 

rotsklimmen, toerskiën, canyoning

Specifieke informatie
Doel: de kennis van de berg- en klimsport en van het hooggebergte bevorderen door het organiseren van
opleidingen, trainingen en competities en het voeren van een informatiepolitiek.

Bijzonderheden: de federatie is actief via 8 regionale afdelingen: Antwerpen, Klein Brabant, Vlaamse Brabant,
Limburg, Waasland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en de specifieke afdeling Canyoning Vlaanderen.
Samen met het “Verbond van Vlaamse Speleologen” vormt de federatie de confederatie “Vlaamse Berg-
sport- & Speleologiefederatie”.
De VBF heeft de intentie om op 1 januari 2008 te fuseren met de Belgische Alpenclub Nederlandstalige
Vleugel.

Vlaamse Budo Federatie
Vlaams niveau

Vlaamse Budo Federatie (VBF)
adres: Schrijnwerkersstraat 9 • 8770 Ingelmunster
T  051 31 39 40 • W  users.pandora.be/FullContactZedelgem/VBF.htm
oprichtingsjaar: 1991
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soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Federatie Euro Budo

Vlaamse Vecht Associatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 4
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 1 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 3

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
budo ju-jutsu, karate
ju-jutsu ju-jutsu
karate karate

Specifieke informatie
Doel: het aanbieden van een scala aan technieken met het oog op het verwerven van een allround verdedi-
gingskunst, rekening houdend met realiteitszin en met eerbied voor traditie en overleving en anderzijds de
relatie tussen karate en andere krijgskunsten verder exploreren en samenhang creëren.

Vlaamse Capoeira Federatie
Vlaams niveau

Vlaamse Capoeira Federatie (VCF)
adres: Korte Pastoorstraat 5 • 2600 Berchem
T  03 239 72 92 • F  03 239 72 92 • E  info@capoeira.be • W  www.capoeira.be
oprichtingsjaar: 1996
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 15
Antwerpen: 4 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 4 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 600

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen capoeira

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de traditionele capoeirafilosofie door het inrichten van lessen en trainingen in ver-
schillende “oficina”.
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Vlaamse Cluster van Luchtsporten
Vlaams niveau

Vlaamse Cluster van Luchtsporten
adres: Termikkelaan 9 • 2530 Boechout
T  03 455 20 09 • F  03 454 10 67 • E  vcl@online.be • W  www.luchtsporten.be
oprichtingsjaar: 2001
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
Bloso: organisatie voor sportieve vrije tijdsbesteding
aantal clubs in Vlaanderen: 65
aantal leden in Vlaanderen: 2.900
aantal leden in West-Vlaanderen: 340

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorvliegen modelluchtvaart
zweefvliegen zweefvliegen

Specifieke informatie
Doel: steunpunt zijn in Vlaanderen voor de luchtsporten.

Bijzonderheid: de aangesloten federaties zijn:
1° Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs;
2° Vereniging van Modelluchtvaartsport.

Vlaamse Confederatie Hengel-, 
Honden- en andere Dierenhobby’s
Vlaams niveau

Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby’s (VCHHD)
adres: Astridlaan 30 • 8370 Blankenberge
T  050 41 40 77 • F  050 42 87 59 • E  vchhd@skynet.be • W  users.skynet.be/vvhv/vchhd/index.htm
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
Bloso: organisatie voor sportieve vrije tijdsbesteding
aantal federaties: 2

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen boothengelen, lijnvissen, kusthengelen, vliegvissen
hondenafrichting agility, flyball, gehoorzaamheid, hondenafrichting, schapendrijven

Specifieke informatie
Doel: het verdedigen en bevorderen van de hobbysport met dieren.
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Bijzonderheid: de twee aangesloten federaties zijn:
1° Vlaamse Federatie Hondensport;
2° Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden.

Vlaamse Federatie van 
Kusthengelverenigingen
Vlaams niveau

Vlaamse Federatie van Kusthengelverenigingen (VFK)
adres: Waterwerkstraat 11 • 8400 Oostende
T  059 50 78 94
oprichtingsjaar: 1956
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 9
aantal leden in Vlaanderen: 450

West-Vlaams niveau

Vlaamse Federatie Kusthengelverenigingen Afdeling West-Vlaanderen
adres: Waterwerkstraat 11 • 8400 Oostende
T  059 50 78 94
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Federatie van Kusthengelverenigingen
aantal clubs in West-Vlaanderen: 6

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen kusthengelen, zeehengelen

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van alle strandhengelaars en het behartigen van hun belangen.

Bijzonderheid: door de verbondenheid met de kuststrook zijn er slechts clubs in Oost- en West-Vlaanderen.
De federatie is aangesloten bij de confederatie “Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden”.
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Vlaamse Gohinjutsufederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Gohinjutsufederatie (VGF)
adres: Elfnovemberstraat 48A • 9030 Mariakerke
E  info@goshinjutsu.be • W  www.goshinjutsu.be
oprichtingsjaar: 2001
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 7
Antwerpen: 1 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 5 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 0

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu

Specifieke informatie
Doel: de kunst van verweer of zelfverdediging als hoogstnoodzakelijk achten, en daarom streven naar zowel
de traditionele Oosterse waarde als naar efficiënte verdedigingstechnieken.

Vlaamse Hippische Sportbond
Vlaams niveau

Vlaamse Hippische Sportbond (VHS)
adres: Waversebaan 99 • 3050 Heverlee
T  016 47 90 60 • F  016 47 99 85 • E  info@paardensport-vlaanderen.be • W  www.paardensport-vlaanderen.be
oprichtingsjaar: 1997
soort federatie: confederatie van meerdere federaties
Bloso: niet erkend
aantal federaties in Vlaanderen: 8
aantal leden in Vlaanderen: 350.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
paardrijden ruitersport

Specifieke informatie
Doel: als overkoepend orgaan van 8 federaties, die meer dan 350.000 ruiters, menners, paardeneigenaars,
trainers, hengsthouders, jockeys, koetsiers, dierenartsen, hoefsmeden, manegeuitbaters en pensionstal-
len vertegenwoordigen en met meer dan 160.000 paarden en pony’s, instaan voor:
- de ondersteuning van de paardensport;
- de uniformisering van de basisopleiding en -vorming;
- het bevorderen van het gezond en medisch verantwoord paardrijden;
- het tot stand komen van het “officieel rijbewijs” voor ruiters en menners op de openbare weg;
- het actief meewerken aan een regeling omtrent recreatie te paard in bos en natuur;
- de relaties ten overstaan van de buitenwereld en de overheid.
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Bijzonderheid: de VHS is de overkoepeling van:
- Bond van Manegehouders (Bomari);
- Belg. Vereniging voor Studentenruiters (BVSR);
- Landelijke Rijvereniging (LRV);
- Nationaal Verbond van Manegehouders (Navema);
- Vlaamse Federatie voor Amerikaanse Rijkunst (VFAR);
- Vlaamse Liga Paardensport (VLP);
- Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme (VVR);
- de Draf- & Galopsport in Vlaanderen.

Vlaamse Jeugd Motorcross 
Opleiding
Vlaams niveau

Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding (VJMO)
adres: Edewallestraat 9 • 8610 Handzame
T  051 50 93 02 • E  vjmo.secretariaat@skynet.be • W  www.vjmo.be
oprichtingsjaar: 1999
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen (FAM)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 15
Antwerpen: 0 Limburg: 1 Oost-Vlaanderen: 5 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 7
aantal leden in Vlaanderen: 150

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorcross

Specifieke informatie
Doel: het verstrekken van de nodige opleiding en begeleiding aan jonge motorcrossers.

Bijzonderheid: de activiteiten zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Vlaamse Jitsufederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Jitsufederatie (VJF)
adres: Rederijkerslei 13/1 • 2500 Lier
T  03 480 97 24 • F  03 488 31 69 • E  rene.jitsu@pandora.be • W  www.vlaamsejitsufederatie.be
oprichtingsjaar: 1981
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soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 10
Antwerpen: 5 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 2 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu

Specifieke informatie
Doel: de ju-jitsusport dienen door als federatie op te treden voor de aangesloten clubs en leden. 
De ju-jitsusport onbaatzuchtig verpreiden en bevorderen door samenbundeling van de krachten van de clubs
door het organiseren van trainingen, stages en manifestaties.

Vlaamse Ju-Jitsuliga
Vlaams niveau

Vlaamse Ju-Jitsuliga
adres: J.B. Callebautstraat 2 • 1790 Affligem
T  0475 66 95 17 • E  info@vjjl.be • W  www.vjjl.be
oprichtingsjaar: 2002
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Vechtsportassociatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 8
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 6 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 200

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu, kobudo

Specifieke informatie
Doel: de verschillende ju-jitsuverenigingen in Vlaanderen overkoepelen met behoud of vorming van een
hoogstaand technisch niveau.

Vlaamse Karateassociatie
Vlaams niveau

Vlaamse Karateassociatie (VKA)
adres: Brusselsesteenweg 36 • 9280 Lebbeke
T  052 34 33 01 • F  052 34 33 02 • E  vka@skynet.be • W  www.vlaamse-karate-associatie.be
oprichtingsjaar: 2000
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soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Karatefederatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 144
Antwerpen: 31 Limburg: 27 Oost-Vlaanderen: 29 Vlaams-Brabant: 38 West-Vlaanderen: 19

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
karate karate

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van karateclubs met verschillende stijlrichtingen (karatescholen).

Bijzonderheid: de “Vlaamse Karate Associatie” maakt deel uit van de “Vlaamse Karatefederatie”.

Vlaamse Katapultbond
Vlaams niveau

Vlaamse Katapultbond
adres: Bouwelsesteenweg 38 • 2280 Grobbendonk
T  014 51 40 52 • E  pauwels.lea@telenet.be • W  users.telenet.be/gerardus.de.meyer
oprichtingsjaar: 2004
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS)
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 8
Antwerpen: 4 Limburg: 2 Oost-Vlaanderen: 0 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1
aantal leden in Vlaanderen: 128

West-Vlaams niveau

adres: Zilverstraat 10 • 8480 Bekegem
T  050 81 34 06 • F  050 81 34 12 • E  danielvdw10@hotmail.com • W  www.dekatapult.be
soort federatie: provinciaal contactpunt
aantal clubs in West-Vlaanderen: 1
aantal leden in West-Vlaanderen: 7

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
volksspelen katapultschieten

Specifieke informatie
Doel: het bekendmaken en beoefenen van het katapultschieten.
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Vlaamse Krachtbal & 
Recreatiesport Liga -
Sporttak Krachtbal
Vlaams niveau

Vlaamse Krachtbal en Recreatiesport Liga - Sporttak Krachtbal (VKRL)
adres: Laurierstraat 65 • 9052 Zwijnaarde
T  0474 84 99 14 • F  09 221 72 77 • E  vkrlvzw@krachtbal.be • W  www.krachtbal.be
oprichtingsjaar: 1964
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 48
Antwerpen: 3 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 10 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 28
aantal leden in Vlaanderen: 2.081

West-Vlaams niveau

Vlaamse Krachtbalfederatie PC West-Vlaanderen
adres: Guido Gezellestraat 14 • 8730 Beernem
T  050 79 12 38 • F  050 45 40 09 • E  sportcomite.west@telenet.be • W  www.krachtbal.be
oprichtingsjaar: 1964
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Krachtbal en Recreatiesport Liga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 28
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.400

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
krachtbal krachtbal

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van demonstraties, initiaties, cursussen en competities op het gebied van krachtbal.

Bijzonderheid: de Liga is ontstaan ingevolge een samenwerkingsakkoord omwille van het “Vlaams Decreet
op de Sportfederaties” van 2001 tussen de vroegere “Krachtbalfederatie” en de “Vlaamse Liga voor Mini-,
Jeugd- en Recreatievolleybal” (VLM).
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Vlaamse Krachtbal & 
Recreatiesport Liga -
Sporttak Volleybal
Vlaams niveau

Vlaamse Krachtbal & Recreatiesport Liga - Sporttak Volleybal
adres: Laurierstraat 65 • 9052 Zwijnaarde
T  09 221 72 77 • F  09 221 72 77 • E  vlmvolley@pi.be • W  www.pandora.be/vlm-volley
oprichtingsjaar: 1976
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 341
aantal leden in Vlaanderen: 5.300
Antwerpen: 35; Limburg: 1; Oost-Vlaanderen: 115; Vlaams-Brabant: 103; West-Vlaanderen: 120

West-Vlaams niveau

VLM West-Vlaanderen
adres: Molenijzer 22 • 8200 Sint-Andries
T  050 39 11 25 • F  050 39 11 25
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Krachtbal & Recreatiesportliga
aantal clubs in West-Vlaanderen: 120
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.650

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
volleybal volleybal

Specifieke informatie
Doel: de bevordering van het volleybal op recreatieve basis, zowel voor de jeugd als de volwassenen.

Bijzonderheid: de Liga is ontstaan ingevolge een samenwerkingsakkoord omwille van het “Vlaams Decreet
op de sportfederaties” van 2001 tussen de vroegere “Krachtbalfederatie” en de “Vlaamse Liga voor Mini-,
Jeugd- en Recreatievolleybal” (VLM).

Vlaamse Krulbolbond
Vlaams niveau

Vlaamse Krulbolbond (VKB)
adres: Kort Eindeken 85 • 9920 Lovendegem
T  09 372 02 84
oprichtingsjaar: 1987
soort federatie: Vlaamse vleugel
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aangesloten bij: Samenwerkingsverbond Krulbol BKB-VKB
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 17
Antwerpen: 0 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 15 Vlaams-Brabant: 0 West-Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 400
aantal leden in West-Vlaanderen: 110

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen krulbollen

Specifieke informatie
Doel: de organisatie van krulbolwedstrijden en -competities.

Bijzonderheid: de “Vlaamse Krulbolbond” vormt samen met de “Belgische Krulbolbond” het “Samenwer-
kingsverbond Krulbol BKB-VKB” dat aangesloten is bij de “Vlaamse Traditionele Sporten” (VLaS), confede-
ratie voor traditionele volkssporten.

Vlaamse Minivoetbalfederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF)
adres: Xavier De Cocklaan 13 • 9831 Deurle
T  09 220 83 82 • F  09 220 85 24 • E  vlaamse.minivoetbalfederatie@pandora.be • W  www.vmf.be
oprichtingsjaar: 1968
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 844
aantal leden in Vlaanderen: 12.000
Antwerpen: 12; Limburg: 23; Oost-Vlaanderen: 620; Vlaams-Brabant: 0; West-Vlaanderen: 189

West-Vlaams niveau

Vlaamse Minivoetbalfederatie West-Vlaanderen
adres: Frankrijklaan 5 • 8550 Zwevegem
T  0477 40 45 83 • E  urbain.coucke@pandora.be • W  www.vmfwestvlaanderen.freeservers.com
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF)
aantal clubs in West-Vlaanderen: 189
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.800

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
minivoetbal minivoetbal

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de minivoetbalsport door het organiseren van verschillende competities en tor-
nooien, zowel voor dames als heren, op competitief en recreatief vlak.

Bijzonderheid: naast een Vlaams kampioenschap bestaat de werking van de federatie voornamelijk uit een
25-tal plaatselijke kern- of regionale competities. In West-Vlaanderen zijn er kernen in Avelgem, Brugge en
Zuidwest-Vlaanderen.
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Vlaamse Motorrijders Federatie
Vlaams niveau

Vlaamse Motorrijders Federatie (VMF)
adres: Kerrebroekstraat 52 • 9300 Aalst
T  053 21 60 44 • F  053 21 60 44 • E  vmf@skynet.be • W  www.vmf-vzw.be
oprichtingsjaar: 1982
soort federatie: autonome Vlaamse federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 46
Antwerpen: 2 Limburg: 3 Oost-Vlaanderen: 14 Vlaams-Brabant: 2 West-Vlaanderen: 25
aantal leden in Vlaanderen: 5.500

West-Vlaams niveau

Toeristische Afdeling West-Vlaanderen (TA West-Vlaanderen)
adres: Molenstraat 19A • 8980 Passendale
T  0496 80 33 39 • F  051 69 45 25 • E  secretariaat@tawvl.be • W  www.tawvl.be
oprichtingsjaar: 1996
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Motorijders Federatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 25
aantal leden in West-Vlaanderen: 500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorrijden, motortoerisme

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen van het veilig motortoerisme in het algemeen.

Bijzonderheid: de Vlaamse Motorfederatie is ontstaan uit de Belgian Motards.

Vlaamse Motor Cross Federatie
Vlaams niveau

Vlaamse Motor Cross Federatie (VMCF)
adres: Dok Noord 7 • 9000 Gent
T  09 233 58 00 • F  09 233 58 00 • E  info@vmcf.be • W  www.vmcf.be
oprichtingsjaar: 2005
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal leden in Vlaanderen: 300
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Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorrijden motorcross

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van motorcrosswedstrijden en -kampioenschappen.

Vlaamse Organisatie van 
Internationale Volksspelen
Vlaams niveau

Vlaamse Organisatie van Internationale Volksspelen (VIV)
adres: Zuiderlaan 13 • 9000 Gent
T  09 243 11 42 • F  09 243 11 49 • E  info@viv-cluster.be • W  www.viv-cluster.be
soort federatie: Confederatie (cluster) van meerdere federaties
Bloso: Organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding
aantal federaties in Vlaanderen: 2
aantal leden in Vlaanderen: 10.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
biljart snooker
petanque petanque

Specifieke informatie
Doel: Het groeperen van de verenigingen van internationale volkssporten met het oog op het uitbouwen van
een grotere sportparticipatie van alle leden, zowel recreatief als competitief, voor validen en personen met
een handicap, en dit zowel op nationaal, federaal en internationaal vlak.

Bijzonderheid: de “Organisatie van Internationale Volksspelen” is een cluster van de “Petanque Federatie
Vlaanderen” en de “Vlaamse Snooker Federatie”.

Vlaamse Pleziervaartfederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Pleziervaartfederatie (VPF)
adres: Brughuis Lindelei 40 • 9000 Gent
T  09 233 31 52 • E  info@vpf.be • W  www.vpf.be
oprichtingsjaar: 1997
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
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Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 26
Antwerpen: 9 Limburg: 0 Oost-Vlaanderen: 12 Vlaams-Brabant: 1 West-Vlaanderen: 1

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
motorbootvaren motorbootvaren, toervaren

Specifieke informatie
Doel: het promoten van de recreatieve watersport en het watertoerisme.

Vlaamse Schutterskonfederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Schutterskonfederatie (VSK)
adres: Boomgaardstraat 22/B7 • 2600 Berchem
T  03 286 07 25 • F  03 286 07 26 • E  kbsv@sportschieten.be/vsk • W  www.sportschieten.be
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
Bloso: unisportfederatie
aantal federaties in Vlaanderen: 3

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
vuurwapenschieten geweerschieten, karabijnschieten, klei(duif)schieten, luchtgeweer-

schieten, parcoursschieten, pistoolschieten, skeet, trapschieten

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van alle schutters- en wapenliefhebbers in één grote schuttersfamilie en het verdedi-
gen van de belangen van alle Vlaamse en Belgische schutters.

Aangesloten federaties:
1° Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen, Nederlandstalige afdeling;
2° Federatie Kleischutters Vlaamse land;
3° Belgische Parcoursschuttersassociatie, Vlaanderen.

Vlaamse Studentensportfederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Studentensportfederatie (VSSF)
adres: Minderbroederstraat 12 • 3000 Leuven
T  016 29 03 75 • F  016 29 03 42 • E  vssf@skynet.be • W  www.vssf.net
oprichtingsjaar: 1977
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soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal leden in Vlaanderen: 5.900

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
american football American football
atletiek atletiek
badminton badminton
baseball honkbal
basketbal basketbal
dansen dansen
duiken duiken
gymnastiek turnen
handbal handbal
hengelen lijnvissen
hockey hockey
judo judo
kajak / kano kajak, kano
karate karate
klimmen muurklimmen
korfbal korfbal
oriëntatielopen oriëntatielopen
paardrijden ruitersport
rugby rugby
schermen degenschermen, floretschermen, sabelschermen
speleologie speleologie
taekwando taekwondo
tafeltennis tafeltennis
tennis tennis
triatlon duatlon, triatlon
voetbal voetbal
volleybal volleybal
waterpolo waterpolo
wielrennen baanwielrennen, veldrijden, wielrennen op de baan
yoga yoga
zaalvoetbal futsal, zaalvoetbal
zweefvliegen zweefvliegen
zwemmen zwemmen

Specifieke informatie
Doel: sportontmoetingsmogelijkheden creëren voor alle studerende jongeren onder het motto “Sport en
studeren, geslaagd combineren”.

Bijzonderheid: de “Vlaamse Studentensportfederatie” is gegroeid uit de “Vlaamse Universitaire Sportfe-
deratie” doordat het doel niet langer beperkt blijft tot universitaire studenten en hogeschoolstudenten. De
hoofdbekommernis ligt in het organiseren van Vlaamse kampioenschappen in zowat 35 sporttakken.
De federatie zal samen met de “Stichting Vlaamse Schoolsport” (SVS) geïntegreerd worden in het nieuw
“Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport”.

ATLAS VAN DE SPORT 323

Verenigingen:Opmaak 1  27-11-2007  13:52  Pagina 323



Vlaamse Traditionele Sporten
Vlaams niveau

Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS)
adres: Polderstraat 76A/2 • 8310 Sint-Kruis
T  050 35 84 62 • F  050 35 84 62 • E  info@vlas.be • W  www.vlas.be
oprichtingsjaar: 1988
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
Bloso: organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding
aantal clubs in Vlaanderen: 585
aantal leden in Vlaanderen: 12.377

West-Vlaams niveau

PC West Vlaamse Traditionele Sporten (PC West VlaS)
adres: Prins Leopoldstraat 7 • 8310 Sint-Kruis
T  050 35 84 62 • F  050 35 84 62 • E  info@vlas.be
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Vlaamse Traditionele Sporten
aantal clubs in West-Vlaanderen: 128
aantal leden in West-Vlaanderen: 2.967

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
biljart golfbiljart
bollen beugelen, gaaibollen, krulbollen, platte bolbol
boogschieten kruisboogschieten, liggende wipschieten, staande wipschieten
curve bowls curve bowls, koersbal
darts darts
kegelen manchetbaankegelen, schaarbaankegelen
touwtrekken touwtrekken
vuurwapenschieten buksschieten, flessenschieten, klepschieten
volksspelen balboogschieten, javelotwerpen, kollestekken, pagschieten, ringsteken

schuifbakschieten, sjoelbakken, stopschieten, struifvogelwerpen, 
struifwerpen, tollen, tonspel, katapultschieten,

Specifieke informatie
Doel: het bevorderen, organiseren, vertegenwoordigen en ondersteunen van de traditionele sporten in
Vlaanderen als actieve wedstrijd- en recreatiesport in georganiseerd verband.

Aangesloten federaties:
1° Belgische Flessenschuttersbond - afdeling Vlaanderen;
2° Belgische Touwtrekkersbond - afdeling Vlaanderen;
3° Kon. Nationale Bond der Belgische Wipschutters;
4° Landelijke Unie der Kruisboogschutters;
5° Samenwerkingsverbond Krulbond BKB-VKB;
6° Vlaamse Boogsportfederatie Liggende wip;
7° Vlaamse Curvebowlsfederatie;
8° Vlaamse Kegelsportfederatie.

Naast deze federaties zijn er nog clubs uit andere disicplines (beugelen, buksschieten, darts, gaaibollen,
golfbiljart, klepschieten, manchetbaankegelen, paapgooien, pagschieten, platte bol, sjoelen, struifvogel)
afzonderlijk aangesloten.
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Vlaamse Vechtsport Associatie
Vlaams niveau

Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA)
adres: Here Jansssteeg 2 • 3700 Tongeren
T  012 21 30 28 • F  012 21 30 28 • E  info@vva.be • W  www.vva.be
oprichtingsjaar: 1985
soort federatie: Confederatie van meerdere federaties
Bloso: erkende niet-gesubsidieeerde sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 131
aantal leden in Vlaanderen: 2.579
aantal clubs in West-Vlaanderen: 19
aantal leden in West-Vlaanderen: 550

West-Vlaams niveau

Vlaamse Vechtsport Associatie West-Vlaanderen
adres: Schrijnwerkersstraat 9 • 8770 Ingelmmunster
soort federatie: provinciaal comité
aantal clubs in West-Vlaanderen: 19

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
aikido aikido
boksen boksen, kickboks
hapkido hapkido
iaido iaido
judo judo
ju-jutsu ju-jutsu
karate karate, taekwondo
worstelen worstelen vrije stijl, worstelen Grieks-Romeinse stijl
wushu wushu

Specifieke informatie
Doel: overkoepelende en coördinerende functie voor Vlaamse federaties waarin Oosterse en andere vecht-
sportdisciplines als sport voor liefhebbers beoefend worden.

Aangesloten federaties:
1° Federatie Euro Budo;
2° Vlaamse Kickboks & Muaythai Organisatie;
3° Vlaamse Worstelbond.
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Vlaamse Volkskunstbeweging 
Gouw West-Vlaanderen
West-Vlaams niveau

Vlaamse Volkskunstbeweging Gouw West-Vlaanderen (VVKB W.Vl.)
adres: Stasegemsesteenweg 10 • 8530 Harelbeke
T  056 71 93 11 • W  www.volksdans.org
oprichtingsjaar: 1951
soort federatie: provinciale autonome federatie
aangesloten bij: Internationale Unie van Volkskunstfederaties
aantal clubs in West-Vlaanderen: 17
aantal leden in West-Vlaanderen: 500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen culturele dans, volksdansen

Specifieke informatie
Doel: het beoefenen, propageren, aanmoedigen, verspreiden en actief cultiveren van de Vlaamse volks-
kunst en deze uitwisselen met andere volksculturele gemeenschappen.

Bijzonderheid: VVKB is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Volkskunstgemeenschap
Vlaams niveau

Vlaamse Volkskunstgemeenschap
adres:Zwaluwstraat 16 • 9160 Lokeren
T  09 348 36 16 • E  vvg@get.to • W  http://home2.pi.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 78
Antwerpen: 24 Limburg: 12 Oost-Vlaanderen: 16 Vlaams-Brabant: 22 West-Vlaanderen: 4

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
dansen culturele dans, vendelzwaaien, vendelen, volksdansen

Specifieke informatie
Doel: het organiseren en bevorderen van amateuristische volkskunstbeoefening.

Bijzonderheid: de “gemeenschap” heeft naast de Vlaamse groepen nog 2 Nederlandse groepen (in Zee-
land) en 1 Duitstalige groep.
VVKG is op 22 januari 2001 gefuseerd met Danspunt waaronder het nu resorteert.
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Vlaamse Wandel- en 
Omnisportfederatie
Vlaams niveau

Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie (VWO)
adres: Charles de Kerchovelaan 11 • 9000 Gent
T  09 223 32 63 •F  09 223 93 86 • E  info@vwofederatie.be • W  www.vwofederatie.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 60
Antwerpen: 9 Limburg: 6 Oost-Vlaanderen: 17 Vlaams-Brabant: 19 West-Vlaanderen: 13
aantal leden in Vlaanderen: 10.000

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wandelen bergwandelen, wandelen, Nordic walking

Specifieke informatie
Doel: het verenigen van sportclubs die op recreatief niveau wandel- en fietsactiviteiten organiseren voor
hun leden.

Bijzonderheid: de federatie is ontstaan uit een fusie met de “Sportfederatie Vlaamse Kampeerders” (SFVK)
en “Vlaamse Wandelaarsverbond” (VWB).

Vlaamse Wielrijdersbond
Vlaams niveau

Vlaamse Wielrijdersbond (VWB)
adres: Bosstraat 101 • 9255 Buggenhout
T  052 33 29 80 • F  052 34 13 49 • E  vlaamse.wielrijdersbond@skynet.be • 
W  www.vlaamsewielrijdersbond.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: erkende recreatieve sportfederatie
aantal clubs in Vlaanderen: 298
Antwerpen: 120; Limburg: 29; Oost-Vlaanderen: 46; Vlaams-Brabant: 93 West-Vlaanderen: 10
aantal leden in Vlaanderen: 14.000
aantal leden in West-Vlaanderen: 440

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen mountainbike, wielertoerisme, wielrennen op de baan, wielrennen op 

de weg
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Specifieke informatie
Doel: het promoten en organiseren binnen de Vlaamse landsgrenzen van alles wat betrekking heeft met de
fiets, met als doelpubliek: wielerliefhebbers, wielertoeristen en recreatieve mountainbikers.

Vlaamse Wushu Academie
Vlaams niveau

Vlaamse Wushu Academie
adres: Zwaluwenstraat 125 • 8400 Oostende
T  059 43 31 34
oprichtingsjaar: 1991
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wushu kung fu, taijiquan

Specifieke informatie
Doel: het promoten van verschillende Chinese krijgskunsten door het demonstreren, het aanleren en het be -
oefenen ervan en hierdoor de conditie, de lenigheid en de weerbaarheid in Vlaanderen pogen op te krikken.

Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond
Vlaams niveau

Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond (VLVB)
adres: President Rooseveltplein 15 • 8500 Kortrijk
T  056 21 81 80 • E  vlvb@belgacom.net • W  www.vlvb.be
oprichtingsjaar: 1999
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 110
Antwerpen: 0; Limburg: 0; Oost-Vlaanderen: 9; Vlaams-Brabant: 0; West-Vlaanderen: 101

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
voetbal voetbal

Specifieke informatie
Doel: de sportverenigingen die de liefhebbersvoetbalsport beoefenen verenigen en beheren, alsook de in-
richting, ontwikkeling en verspreiding van de voetbalsport bevorderen.

Bijzonderheid: de federatie is hoofdzakelijk actief in het zuiden van de provincies Oost- en West-Vlaande-
ren.
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Vrije Vlaamse Recreantensporten
Vlaams niveau

Vrije Vlaamse Recreantensporten (VVR)
adres: Sonvalwijk 58 • 3401 Landen
T  011 88 46 81 • E  eduardvh@vvr-info.be • W  www.vvr-info.be
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
aangesloten bij: Internationaal Volksportverbond
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 59
Antwerpen: 1; Limburg: 48; Oost-Vlaanderen: 2; Vlaams-Brabant: 8; West-Vlaanderen: 0
aantal leden in Vlaanderen: 10.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wandelen wandelen

Specifieke informatie
Doel: een steunpunt zijn voor de recreant die in een gestructureerde organisatie zijn sport kan gaan beleven.

West-Vlaams Verbond van 
Lijnvissersmaatschappijen
West-Vlaams niveau

West-Vlaams Verbond van Lijnvissersmaatschappijen (WVVLM)
adres: Dwarsstraat 11 • 8660 Adinkerke
T  058 41 46 48 • F  058 41 46 48 • E  de jongheronny@skynet.be
soort federatie: provinciale autonome federatie
aangesloten bij: Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
aantal clubs in West-Vlaanderen: 63
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.900

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
hengelen lijnvissen

Specifieke informatie
Doel: als provinciaal overlegorgaan binnen de Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden behandelen
van de regionaal en lokaal gebonden materies binnen West-Vlaanderen.

Bijzonderheid: het verbond is lid van de confederatie “Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden”.
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West-Vlaamse Associatie 
Minivoetbal
West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Associatie Minivoetbal (WAM)
adres: Kattenstraat 13 • 8800 Roeselare
T  051 20 48 53 • E  wam@minivoetbal.be • W  www.minivoetbal.be
oprichtingsjaar: 1980
soort federatie: provinciaal comité
aangesloten bij: Minivoetbalbond Vlaanderen

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
minivoetbal minivoetbal

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van een open bekercompetitie minivoetbal voor West-Vlaamse ploegen, zonder reke-
ning te houden met het feit of ze al of niet zijn aangesloten bij een federatie.

Bijzonderheid: de “Associatie” is louter een organisator die nauw betrokken is bij “Minivoetbal Vlaanderen”.

West-Vlaamse Autocrossclub
West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Autocrossclub (WVAC)
adres: Zeebruggelaan 88 • 8380 Lissewege
T  050 54 47 74 • F  050 54 47 74 • E  c.rogier@flamand.be
oprichtingsjaar: 1975
soort federatie: provinciale autonome federatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 0
aantal leden in West-Vlaanderen: 130

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
autorijden autocross

Specifieke informatie
Doel: het gericht bijbrengen van stuurvaardigheid, het leren inschatten van afmetingen, zowel in afstand als
in breedte, het leren inschatten en beheersen van panieksituaties.
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West-Vlaamse Platte Bol Federatie
West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Platte Bol Federatie
adres: Roeselarestraat 153 • 8840 Oostnieuwkerke
T  051 20 57 47
oprichtingsjaar: 1978
soort federatie: provinciale autonome federatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 6
aantal leden in West-Vlaanderen: 350

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
bollen platte bolbol

Specifieke informatie
Doel: het organiseren van wedstrijden, tornooien en kampioenschappen.

Bijzonderheid: vijf clubs van de “West-Vlaamse Platte Bol Federatie” zijn als niet-effectief lid aangesloten
bij de “Vlaamse Traditionele Sporten” (VLaS), confederatie voor traditionele volkssporten.

West-Vlaamse Vrijetijdsatletiek 
Vereniging
West-Vlaams niveau

West-Vlaamse Vrijetijdsatletiek Vereniging (W.VL.V.T.A.V.)
adres: Moorsledestraat 27 • 8890 Dadizele
T  056 50 27 55 • F  056 50 27 55 • E  francky.bettens@vrijesporters.be • W  www.vrijesporters.be
oprichtingsjaar: 1977
soort federatie: provinciale autonome federatie
aantal clubs in West-Vlaanderen: 17
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.500

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
atletiek stratenloop, veldlopen

Specifieke informatie
Doel: instaan voor en de medewerking verlenen aan organisaties van eigen clubs of van gelegenheidsor-
ganisatoren.
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Wielerbond voor Aangesloten 
Openbare Diensten
Belgisch niveau

Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten (WAOD)
adres: Karel Van der Slotenstraat 85 • 9308 Hofstade
T  053 70 00 40 • F  053 70 00 40 • E  guy.bloem@belgacom.net • W  www.waod.be
oprichtingsjaar: 1973
soort federatie: Belgische koepelfederatie
aangesloten bij: International Cycling Federation (ICF)
BOIC: niet aangesloten
Waalse vleugel: Entente Cycliste de Wallonie
aantal leden in België: 545

Vlaams niveau

Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten Vlaamse Vleugel
adres: Karel Van der Hatenstraat 85 • 9308 Hofstade
T  053 70 00 40 • F  053 70 00 40 • E  info@waod.be • W  www.waod.be
oprichtingsjaar: 1973
soort federatie: Vlaamse vleugel
aangesloten bij: Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten
Bloso: niet erkend
aantal leden in Vlaanderen: 545

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen wielrennen op de weg

Specifieke informatie
Doel: het aanleren, bevorderen en verspreiden van de beoefening van de wielersport in al haar vormen en
het uitoefenen van de daarmee verband houdende aktiviteiten.

Wielertoeristenclubs-verbond 
van de Leiestreek
West-Vlaams niveau

Wielertoeristenclubs-verbond van de Leiestreek (WTCV Leiedal)
adres: Sint-Michielsweg 10 • 8520 Kuurne
T  056 70 38 99 • F  056 70 38 99 • E  info@wtcv-leiedal.be • W  www.wtcv-leiedal.be
oprichtingsjaar: 1980
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soort federatie: provinciaal comité
aantal clubs in West-Vlaanderen: 51
aantal leden in West-Vlaanderen: 1.800

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
wielrennen wielertoerisme

Specifieke informatie
Doel: het inrichten van fietstochten voor wielertoeristen, het toekennen van een brevet of medaille na het
afleggen van een minimum aantal kilometers per seizoen en/of een deelname aan minimum 20 rally’s.

Bijzonderheid: de leden kunnen zowel rechtstreeks (individueel) of via een club aansluiten bij het verbond.

Yoga Federatie van de 
Nederlandstaligen van België
Vlaams niveau

Yoga Federatie van de Nederlandstaligen van België
adres: Mispad 6 • 3550 Heusden-Zolder
T  011 43 74 14 • E  yoga.federatie@scarlet.be • W  www.yogafederatie.be
oprichtingsjaar: 1981
soort federatie: Vlaamse autonome federatie
Bloso: niet erkend
aantal clubs in Vlaanderen: 160
aantal leden in Vlaanderen: 450

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
yoga yoga

Specifieke informatie
Doel: het aanleren, het beoefenen en het bevorderen van de Yoga in al zijn vormen, alsook het erkennen van
de diploma’s die kunnen behaald worden bij erkende Vlaamse opleidingsinstituten.

Bijzonderheid: er zijn 7 erkende vormingsinstituten waarvan deze in West-Vlaanderen “West-Vlaamse Yo-
gaschool”, Kazandstraat, 11 te 8740 Pittem ( T   051/40.33.25) is.
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Yudansha Kobujitsu 
Karate-doh Federation
Belgisch niveau

Yudansha Kobujitsu Karate-doh Federation (YKKF)
W  www.ykkf.be
soort federatie: Belgische unitaire federatie
aangesloten bij: Yudansha Kobujitsu Karate-doh Federation International
BOIC: niet aangesloten

Aangeboden sporttakken en/of disciplines
sporttak discipline
ju-jutsu ju-jutsu, karate, kobudo

Specifieke informatie
Doel: het bestuderen en onderrichten van de authentieke vorm van Tode, Okinawa Goyu-Ruyu, meer bepaald
het herstellen van de éénheid van de oude, traditionele en op efficiëntie gerichte “Taï Jutsu in gevechts-
vorm, met het oog op het optimaal trainen van een persoonlijk gerichte verdedigingsgevechtsvorm.
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Bijlage 1

Overzichtslijst van de sporttakken
met hun disciplines
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aikido
aikido

American football
American football
flag football
football

atletiek
atletiek
crosscountry
decatlon
discuswerpen
ekiden
hamerslingeren
heptatlon
hinkstapspringen
hoogspringen
horden
jogging
kogelslingeren
kogelstoten
marathon
pentatlon
polsstokspringen
snelwandelen
speerwerpen
sprint
steeple
stratenloop
tienkamp
veldlopen
verspringen
vijfkamp
zevenkamp

autorijden
4 x 4 rijden
autocircuitrijden
autocross
autorijden

autorodeo
drag racing
enduro
formulerijden
funracen
go-cart
indoorkarting
jeepcross
kartcross
karting
outdoorkarting
oval racing
quad
rallycross
rallyrijden
rallysprint
rittenwedstrijd
skelter
slalom
speedway
stockcar racing
toerrijden
trackracing
trial
truckcar racing

badminton
badminton
speed(bad)minton

ballonvaren
ballonvaren

baseball
baseball
fast-pitch-softball
honkbal
rounders
slow-pitch-softball
softball
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basketbal
basketbal
minibasketbal
rolstoelbasketbal
streetbasket
three on three

biljart
artistiek biljart
bandstoten
biljart
carambole
drieband
Engelse biljart
golfbiljart
kaderbiljart
kunststoten
minisnooker
pocketbiljart
poolbiljart
snooker
tapbiljart
vrij spel

bobsleeën
bobsleeën
luge
rodelen
skeleton
skibobben
sleeën
toboggan

boccia
boccia

bodybuilding
bodybuilding

boksen
boksen
boxe Française
boxe savate
Engelse boks
kickboks
sanda
Thai boxing

bollen
beugelen
bolderen
bollen
dunne krulbollen
gaaibollen
klootschieten
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krulbollen
platte bollen
trabollen

boogschieten
balboogschieten
boogschieten
cloutschieten
doelschieten
handboogschieten
kruisboogschieten
liggende wipschieten
ski-archery
staande wipschieten
triarc
voetboogschieten
wipschieten

bowling
bowling
ten-pin

bridge
bridge

budo
budo
budokai-do
goshindo
judo
ju-jutsu
karate
ko bujutsu
kobudo
nin-tau
sambo
seni silat lincah
tai chindo
tai jitsu

canicross
canicross

cricket
cricket

curling
curling

curve bowls
curve bowls
flat green bowls
green bowls
koersbal
short mat bowls
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dammen
dammen
simultaan dammen
sneldammen

dansen
acrobatisch dansen
Afrikaanse dans
Argentijnse tango
ballet
ballroom
boogie-woogie
breakdance
buikdansen
capoeira
cha-cha-cha
clip-dance
combidansen
countrydans
culturele dans
dansen
discodans
duodansen
formatiedansen
foxtrot
freestyle dansen
hedendaagse dans
hiphop
jazzdans
jeugddans
jive
kalaripayat
klassiek dansen
latino dansen
linedance
Oosterse dans
quick-step
rock ‘n roll
rolstoeldansen
rumba
salondansen
salsa
samba
showdans
slowdansen
standaarddansen
streetdance
tango
tapdansen
vendelen

vendelzwaaien
volksdansen
walsen
werelddans

darts
darts
Engelse vogelpik
vogelpik

duiken
diepzeeduiken
duiken
onderwaterhockey
onderwaterzwemmen
snorkelen
vinzwemmen

duivenmelken
duivenmelken
duivenwedvluchten

fitness
aerobics
airwalker
aquacycling
aquafitness
aquagym
aquajogging
aquaspinning
aquastep
BBB
body attack
bodycoach
bodycombat
bodycontrol
bodyjam
bodypump
bodysculpt
bodyshaping
boxing aerobic
breakdance
callanetics
callengym
cardiofunk
dynabands
energetics
fitbal
fitness
high impact
hiphop
hydrobics
kangoojump
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low impact
paaldansen
polefitness
roei-ergometer
spinning
stepaerobic
tae-bo
total burn
X-bike
zitbal

frisbee
discgolf
frisbee
ultimate frisbee

gewichtheffen
bankdrukken
benchpress
deadlifting
gewichtheffen
powerliften
powersquat
squat
stoten
trekken

golf
agrogolf
golf
golf on the road
kolven
midgetgolf
minigolf
pole-golf
snaggolf
swinggolf
urbangolf

gymnastiek
acrobatics
acrobatische gymnastiek
acrogym
artistieke gymnastiek
gymnastiek
koorddansen
ritmische gymnastiek
touwspringen
trampolinespringen
tumbling
turnen
twirling
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handbal
beachhandbal
handbal
minihandbal

hapkido
hanguldo
hankido
hapkido
hoshinkido
yawara

hengelen
boothengelen
casting
hengelen
kusthengelen
lijnvissen
surfcasting
vissen
vliegvissen
werphengelen
zeehengelen

hockey
camanachd
camogie
floorball
hockey
hurling
rolstoelhockey
shinty
unihoc(key)

hondenafrichting
agility
flyball
gehoorzaamheid
hondenafrichting
hondenredding
kynologie
mondioring
schapendrijven
windhondenrennen

iaido
iai jitsu
iaido
mugai ryû
muso jikiden ryû
muso shinden ryû
shinkage ryû
tamiya ryû
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ijsschaatsen
bandy
ijshockey
ijsschaatsen
kunstschaatsen
schaatsen
short-track
snelschaatsen

judo
judo

ju-jutsu
ju-jutsu
ryû

kaatsen
kaatsen
muurkaatsen

kajak / kano
kajak
kajakpolo
kano
kanopolo
polo
toervaren
wildwatervaren

karate
goju
karate
kung fu
kyokushin kai
sanku kai
shito
shoto(kan)
shuko kai
taekwondo
wado

katapultschieten
katapultschieten
schietlapschieten

kegelen
kegelen
manchetbaankegelen
schaarbaankegelen

kempo
kempo
kosho ryû
pai gai noon
shaolin
tempelboksen

kendo
jodo
kendo

kick- en avonturensporten
abseilen
airboard
airpower
apenbrug
avonturenparcours
avonturensport
bakstapelen
benjispringen
bodyboarden
bodyraften
bungee-jumping
cardropping
carjumping
commandobrug
death-ride
downhillbiken
downhillen
flyboarden
gravity fall
high rope
hindernissenparcours
house-running
hydrospeed
katapultspringen
lasershooting
marinierspiste
mountainboarding
natuursporten
paintball
pamperpaalspringen
parabounce
puenting
rappel
reuzenladder
rocket
scad-diving
sky fever
touwenparcours
vampire jumping
vlotten
zorben

klimmen
alpinisme
artificieel klimmen
bergklimmen
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bergwandelen
boulder hopping
boulderen
canyoning
dry toolen
easy hiking
free climbing
hiking
ijsklimmen
indoorklimmen
klettersteig
muurklimmen
rotsklimmen
scrambling
sneeuwschoenlopen
solo klimmen
sportklimmen
toerskiën
traditioneel klimmen
vrij klimmen

korfbal
korfbal

krachtbal
beachkrachtbal
krachtbal
krachtvolley

lacrosse
baggataway
box lacrosse
field lacrosse
intercrosse
lacrosse
lax
womans lacrosse

minivoetbal
minivoetbal

moderne vijfkamp
vijfkamp

motorbootracen
catamaranvaren
inshore
jetski
motorbootracen
offshore
waterscooteren

motorbootvaren
motorbootvaren
toervaren
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motorrijden
enduro
gymkhana
minibiking
motorbal
motorcross
motorrijden
motortoerisme
pocketbiking
probiking
quad
RMT
slalom
snelheidrijden
speedway
supercross
supermotard
toerrijden
trackracing
trial

motorvliegen
DPM (Delta Plane Motorised)
microluchtvaart
modelluchtvaart
motorsportvliegen
paramotorvliegen
sportvliegen
ULM (ultra light motorised)

Oosterse krijgssporten
goju-ryû
juken-jutsu
kobudo
naginata
nin jitsu
so-jitsu
tambo
tanto
wushu

oriëntatielopen
oriëntatielopen

paardrijden
barrelrace
crosscountry
cutting
draf
dressuurrijden
endurance
eventing
galop rijden
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horseball
jumping
mennen
military
paardrijden
pleasure
polo
ponyspelen
puissance 
recreatief paardrijden
reining
ruitersport
stayeren
steeple
stijlrijden
trial
veelzijdigheid
voltige
wedrennen
western riding

paddle
paddle

parachutisme
base-jumping
canopy formation skydiving
canopy piloting
formatiespringen
formation skydiving
freeflying
koepelvliegen
parachutespringen
tchoukbal
trefbal

recreatieve spelen
aitrack
bossaball
bounceball
bouncing
bumball
bungee run
circustechnieken
collball
croquet
fitbal
gezelschapsspelen
indiaca
jojo
jokari
kaarten

kangoeroebal
kin-ball
kleefwand
kooivoetbal
new-games
reuzenkicker
scatch
takraw
tamburello
tchoukbal
trefbal

reddend zwemmen
hindernisredden
overlevingszwemmen
reddend zwemmen
survival swimming

roeien
boordroeien
bumping
koppelroeien
regatta
roeien
skiff

rolschaatsen & skating
acrobatic skating
freestyle skating
halfpipe skating
in-line-hockey
in-line-skating
kickboard
kunstrolschaatsen
rink hockey
rollerhockey
rollerskating
rolschaatsen
schaatsen
sidewalking
skateboarden
skaten
skeeleren
snelschaatsen
steprijden
streethockey
streetracing
streetskating
toerrijden

rope skipping
Chinese wheel
double Dutch
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koorddansen
long ropes
rope skipping
single rope
touwspringen

rugby
Australian football
minirugby
quadrugby
rugby
rugby league
seven a side
union rugby

schaken
schaken
simultaan schaken
snelschaken

schermen
degenschermen
escrima
floretschermen
sabelschermen
schermen

skiën
acroski
aerials ski
Alpijns skiën
biatlon
big air-snowboarden
boardcross
buckel
bultskiën
carving
daffy jumping
dual slalom
freestyle skiën
halfpipe skating
halfpipe skiën
langlauf
moguls ski
monoski
reuzenslalom
rolskiën
schansspringen
skibobben
skiën
slalom
slope style
snowboard
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super G
telemark
toerskiën

sledehondenrennen
sledehondenrennen

speleologie
speleologie

squash
jai alai
paddleball
pelota
pelota vasca
racquetball
ricochet
squash

survival run
death-run
overlevingstocht
survival run

taekwondo
taekwondo

tafeltennis
beachtennis
showdown
tafeltennis

tafelvoetbal
kickeren
subbuteo
tafelvoetbal

tennis
beachtennis
Dutchtennis
halfcourt tennis
jeu de paume
miditennis
minitennis
rolstoeltennis
tennis

torbal
goalbal
torbal

touwtrekken
koordtrekken
touwtrekken

triatlon
duatlon
recreatlon
triatlon
winterduatlon
wintertriatlon
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vinkenzetten
vinkenzetten

vliegeren
bodysurfen
buggieën
kiteboarden
kiten
kitesurfen
krachtvliegeren
powerkiting
precisievliegeren
skyting
vechtvliegeren
vliegeren

voetbal
aerofoot
beachsoccer
minipitch
soccerpal
voetbal

volksspelen
bakschieten
balboogschieten
bikkelen
dopschieten
eggeschieten
fierljeppen
gansrijden
hamertjesspel
hinkelen
hoefijzerwerpen
javelotwerpen
kaaën
kalleschieten
katapultschieten
kollestekken
kuipsteken
mannetjeskegelen
paapgooien
pagschieten
pietjesbakken
pudebakken
ringsteken
schijfschieten
schuifbakschieten
sjoelbakken
steltlopen
stopschieten
struifvogelwerpen

struifwerpen
tafelkegelen
teppeschieten
tollen
tonspel
toptafelen
trou-madam
uilebollen
volksspelen
volkssport

volleybal
beachvolley
minivolleybal
netbal
volleybal
zitvolleybal

vuurwapenschieten
buksschieten
flessenschieten
geweerschieten
jachtparcours
karabijnschieten
klei(duif)schieten
klepschieten
luchtgeweerschieten
parcoursschieten
pistoolschieten
schieten
skeet
trapschieten
vuurwapenschieten

wandelen
bergwandelen
jogging
Masai walking
Nordic walking
wandelen

waterpolo
polo
waterpolo

waterskiën
blootvoetwaterskiën
boogieboarden
figuurwaterskiën
schansspringen
slalom
wakeboarden
waterskiën
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wielrennen
achtervolging
baanwielrennen
bi-trial
BMX
crosscountry
cyclobal
cyclocross
cyclotoerisme
downhillbiken
downhillen
driewielrijden
fietsen
fietspolo
freestyle biking
handbiking
keirin
kunstwielrijden
ligfietsen
mountainbiking
polo
rijwieltoerisme
rittenwedstrijd
roeifietsen
rolstoelracen
slope style
sprint
stayeren
tandemrijden
tijdrijden
trial
trikke
veldrijden
wheelen
wielertoerisme
wielrennen op de baan
wielrennen op de weg

windsurfen
bodyboarden
boogieboarden
freestyle surfen
funsurfen
golfsurfen
kitesurfen
plankzeilen
skimboarden
speedsail
surfen
windsurfen
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worstelen
armworstelen
catch
Grieks-Romeins worstelen
sumboworstelen
sumoworstelen
worstelen Grieks-Romeinse stijl
worstelen vrije stijl

wushu
changquan
daoshu
gunshu
jianshu
kung fu
nandao
nangun
qiangshu
shaolin
taichi
taijiquan
wushu

yoga
ashtanga yoga
hatha yoga
yoga

zaalvoetbal
five a side
futsal
zaalvoetbal

zeilen
catamaranvaren
kielbootzeilen
yachting
zeilen
zwaardbootzeilen

zeilwagenrijden
blokart
buggyrijden
driehoeksbaan
endurance
paracarting
slalom
speedsail
speedzeilen
zeilwagenrijden

zweefvliegen
deltavliegen
parapenting
parasailing
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rogallo
vol de pente
vrije vlucht
zweefvliegen

zwemmen
crawl
dolfijnslag
kunstspringen
kunstzwemmen
rugslag
schoolslag
schoonspringen
synchroon zwemmen
torenspringen
vinzwemmen
vlinderslag
waterballet
zwemmen
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Bijlage 2

Groepering van de sporttakken

Het groepsgewijs catalogeren van de verschillende sporttakken is geen makkelijke opdracht.  Aan elk
systeem kleeft wel een of andere tekortkoming of onvolmaaktheid.  Bij de hiernavolgende groepering
werd voor de meeste groepen gebruik gemaakt van de volgende principes en bedenkingen:

- balsporten: de sporttakken waarbij de bal gespeeld wordt met een lichaamsdeel van de sportbe -
oefenaar;

- bolsporten: de sporttakken waarbij de bol uitsluitend rollend over het terrein wordt gespeeld;
- combinatiesporten: de sporttakken die samengesteld zijn uit verschillende soorten sporttakken;
- denksporten: de sporttakken waarbij het denkvermogen van de speler primordiaal is;
- expressiesporten: de sporttakken waarbij het uiten van de lichaamsexpressie op de eerste plaats

komt;
- gehandicaptensporten: de sporttakken die specifiek voor personen met een handicap zijn;
- krachtsporten: de sporttakken waarbij de pure lichaamskracht primeert;
- luchtsporten: de sporttakken die zich (zonder motor) afspelen in de lucht;
- motorsporten: de sporttakken waarbij de motor essentieel is, zowel op land, op water als in de lucht;
- natuursporten: de sporttakken waarbij de natuurlijke omgeving een voorname rol speelt;
- slagsporten: de sporttakken waarbij de bal door de beoefenaar gespeeld wordt met een hulpmiddel

(stick, racket, palet, ….) als verlengstuk van het lichaam; 
- sporten met dieren: de sporttakken die samen met een dier of dieren beoefend worden;
- vecht- & verdedigingssporten: de vechtsporten waarbij de zowel de verdediging als de aanval de

hoofdzaak uitmaken;
- wapensporten: de sporttakken die beoefend worden met behulp van een (vuur)wapen;
- watersporten: de sporttakken die zich afspelen in, op of rond het water;
- werpsporten: de sporttakken waarbij een worp essentieel is en geen bal gebruikt wordt;
- wielsporten: de sporttakken waarbij wielen of wieltjes het centraal gegeven zijn:
- wintersporten: de sporttakken die met ijs en/of sneeuw te maken hebben.

346 ATLAS VAN DE SPORT

ATLETIEK
atletiek

BALSPORTEN
American football
basketbal
handbal
kaatsen
korfbal
krachtbal
minivoetbal
rugby
tafelvoetbal
voetbal
volleybal
zaalvoetbal

BOLSPORTEN
bollen
biljart
curve bowls
petanque
bowling 
kegelen

COMBINATIESPORTEN
moderne vijfkamp
triatlon

DENKSPORTEN
bridge
dammen
schaken
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EXPRESSIESPORTEN
body-building
dansen
fitness
gymnastiek
rope-skipping
yoga

GEHANDICAPTENSPORTEN
boccia
torbal

KICK- en AVONTUURSPORTEN

KRACHTSPORTEN
gewichtheffen
touwtrekken

LUCHTSPORTEN
ballonvaren
parachutisme
vliegeren
zweefvliegen

MOTORSPORTEN
autorijden
motorbootvaren
motorrijden
motorvliegen

NATUURSPORTEN
klimmen
oriëntatielopen
speleologie
survivalrun
wandelen

RECREATIEVE SPELEN

SLAGSPORTEN
badminton
baseball
cricket
golf
hockey
lacrosse
paddle
rackletlon
squash
tafeltennis
tennis

SPORTEN MET DIEREN
canicross
duivenmelken
hondenafrichting (mondioring)
paardrijden

sledehondenrennen
vinkenzetten

VECHT- & VERDEDIGINGSPORTEN
aikido
boksen
budo
hapkido
iaido
judo
ju-jutsu
karate
kempo
kendo
Oosterse krijgssporten
pencak silat
taekwando
worstelen
wushu

VOLKSSPELEN

WAPENSPORTEN
boogschieten
katapultschieten
schermen
vuurwapenschieten

WATERSPORTEN
duiken
hengelen
kajak / kano
rafting
reddend zwemmen
roeien
waterpolo
waterskiën
windsurfen
zeilen
zeilwagenrijden
zwemmen

WERPSPORTEN
darts
frisbee

WIELSPORTEN
rolschaatsen en skating
wielrennen

WINTERSPORTEN
bobsleeën
curling
ijsschaatsen
skiën
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Bijlage 3

Overzichtslijst van 
de Belgische sportfederaties
Agrogolf
All Belgium Kendo Federation
Arbeiderswatersportbond van België
Association Belge de Discgolf
Belgian Aïkikaï
Belgian Blokart Club
Belgian Bobsleigh and Luge Federation
Belgian Budokai-do Full Contact Karate Association
Belgian Buggy Association
Belgian Climbing Netwerk
Belgian Coarse Fishing Committee
Belgian Confederation of Anglers
Belgian Country & Western Association
Belgian Cricket Federation
Belgian Curling Federation
Belgian Drug Free Powerlifting Federation
Belgian Floorball Federation
Belgian Fly Fishing Committee
Belgian Flying Disc Federation
Belgian Football League
Belgian In-line Hockey League
Belgian JetSport & Boating Association
Belgian Karate Shotokan Academy
Belgian Kempo Organisation
Belgian Kickboxing & Muaythai Organisation
Belgian Motards
Belgian Paralympic Committee
Belgian Parcours Shooting Association
Belgian Pool Billiard Federation
Belgian Rafting Federation
Belgian Snowboard Federation Education
Belgian Triathlon & Duathlon Federation
Belgian ULM Federation
Belgian Wakeboard Association
Belgisch Volksportverbond
Belgische Aerobics & Fitnessfederatie
Belgische Alpen Club - Club Alpin Belge
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Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten
Belgische Autospeedway Club
Belgische Badminton Federatie
Belgische Beachtennis Federatie
Belgische Beugelbond
Belgische Boogsportfederatie  Liggende Wip
Belgische Bowlingsportfederatie
Belgische Bridgefederatie
Belgische Budokai-do Karate Associatie
Belgische Canicrossfederatie
Belgische Confederatie van het Paard
Belgische Curve Bowls Federatie
Belgische Danssport Federatie
Belgische Dartsbond
Belgische Federatie Casting en Werphengelen
Belgische Federatie in Disco, Show en Formatie
Belgische Federatie Kin-Ball
Belgische Federatie van Kleischieten
Belgische Federatie van Parachutisme
Belgische Federatie van Roller Sporten
Belgische Federatie voor Floorball en Unihockey
Belgische Federatie voor Luchtvaart
Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -sport
Belgische Golfbiljartbond
Belgische Handbalbond
Belgische Hapkido Federatie
Belgische Ju-Jitsufederatie
Belgische Karate Federatie
Belgische Krulbolbond
Belgische Liefhebbers Motorrijdersbond
Belgische Modelluchtvaartliga
Belgische Motorbootfederatie
Belgische Paramotor Federatie
Belgische Petanquefederatie
Belgische Politiesportbond
Belgische Powerliftingfederatie
Belgische Racquetballfederatie
Belgische Reddingsfederatie
Belgische Rock ‘n Roll en Boogie-Woogie Federatie
Belgische Rugbybond
Belgische Skifederatie
Belgische Sportcasting Federatie
Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden
Belgische Squashfederatie
Belgische Subbuteo Tafelvoetbal Bond
Belgische Touwtrekbond
Belgische Vereniging van Studentenruiters
Belgische Vereniging voor Oriëntatiesporten
Belgische Vrije Vluchtfederatie
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Belgische Wushufederatie
Belgische Zaalvoetbalbond
Belgische Zweefvliegfederatie
Belgium Billiards & Snooker Association
Bond Pencak Silat België
Confederale Belgische Kickerbond
Confederale Belgische Kickerbond - Confédération Belge du Kicker
Federatie Belgische Boulisten
Gym-Be
Hoshinkido Hapkido Belgium
Human Powered Vehicles Belgium
International Martial Arts Federation Belgium
International University of Martial Arts Belgium
Internationale Federatie voor Body-Building België
Japan Karate Association Belgium
Kon. Automobielclub van België
Kon. Belgisch Kanoverbond
Kon. Belgisch Yachtingverbond
Kon. Belgisch Yachtingverbond
Kon. Belgische Aëroclub
Kon. Belgische Ballonvaartfederatie van de Kon. Aëroclub van België
Kon. Belgische Baseball en Softball Federatie
Kon. Belgische Basketbalbond
Kon. Belgische Bedrijfssportbond
Kon. Belgische Biljartbond
Kon. Belgische Boksbond
Kon. Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Kon. Belgische Bond voor Rijwieltoeristen
Kon. Belgische Dambond
Kon. Belgische Duivenliefhebbersbond
Kon. Belgische Federatie van het Savate-Boxe Française
Kon. Belgische Federatie voor Handboogschieten
Kon. Belgische Gewichtheffersverbond
Kon. Belgische Golffederatie
Kon. Belgische Hockeybond
Kon. Belgische Ijshockeyfederatie
Kon. Belgische Judobond
Kon. Belgische Kegelbond
Kon. Belgische Korfbalbond
Kon. Belgische Kunstschaatsfederatie
Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond
Kon. Belgische Motorrijdersbond
Kon. Belgische Roeibond
Kon. Belgische Ruitersportfederatie
Kon. Belgische Schaakbond
Kon. Belgische Snelschaatsfederatie
Kon. Belgische Tafeltennis Bond
Kon. Belgische Tennisbond
Kon. Belgische Turnbond
Kon. Belgische Voetbalbond
Kon. Belgische Volleybalverbond
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Kon. Belgische Waterskifederatie
Kon. Belgische Wielrijdersbond
Kon. Belgische Worstelbond
Kon. Belgische Zwembond
Kon. Federatie der Belgische Schermkringen
Kon. Katholieke Sportfederatie van België
Kon. Kynologische Unie St-Hubertus
Kon. Nationale Bond der Belgische Wipschutters
Kon. Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
Kon. Nationale Kaatsbond
Kon. Sportverbond der Doven van België
Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen
Koninklijke Belgische Atletiekbond
Luchtkadetten van België
Mushing Belgium
Nationaal Speleologisch Verbond van België
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen
National Karate Kyokushin Belgium
Nationale Belgische Hapkido Unie
Nationale Belgische Taekwondo Unie
Nationale Federatie der Belgische Balboogschutters
Nationale Sportschuttersconfederatie
Nationale Unie der Kruisboogschutters
Nationale Vereniging voor Ruitertoerisme
Nordic Walking Belgium
Royal Belgian Sailing Club
Shin Kyokushin Karate
SoccerPal
Tchoukball - Belgium
Vinkeniers van Midden-België
Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten
Yudansha Kobojitsu Karate-doh Federation
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Overzichtslijst van 
de Vlaamse sportfederaties
Aktivia
Amateurwatersportbond
Association of Martial Arts and Combat
Belgian Rafting Federation Nederlandstalige Vleugel
Belgische Alpenclub Nederlandstalige Vleugel
Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten 
Belgische Dartsbond - Vlaamse afdeling
Belgische Flessenschuttersbond - Afdeling Vlaanderen
Belgische Politiesportbond - Nederlandstalige vleugel
Belgische Surfcasting Federatie
Belgische Touwtrekbond Vlaanderen
Belkart
Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Confederaal Comité Competitie-Visserij
Danskant
Dansliga Sportfederatie
Danspunt
De Fitness Organisatie
Federatie Dans en Sport
Federatie Euro-Budo
Federatie Kleischutters Vlaamse Liga
Federatie Motorcross
Federatie van Amateurmotorcrossbonden van 
Federatie van Arbeiders voor Lichamelijke Opvoeding 
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden
Federatie van Vlaamse Vliegvissers
Fietsersbond Vlaanderen
Fietspromo
Flemish American Football League
Flemish Boarding Association
Fros Amateursportfederatie
Fros Arbeidersvoetbalbond
Gezinssportfederatie
Gymnastiekfederatie Vlaanderen
Handboogliga
Hoge Raad voor Ju-Jitsu en het Danscollege
Interkart
Japan Karate Association Vlaanderen
Jeugd-Motorcross-School
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Kaatsentiteit Vlaanderen
Kaizen Ju-Jitsu Renmei
KBDB - Centralisatie Vlaamse Afdelingen
Klootschietvereniging Vlaanderen
Kon. Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs
Kon. Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga
Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond - 
Kon. Verbond der Belgische Schuttersverenigingen - 
Kon. Vlaamse Lijnvissersfederatie
Kon. Vlaamse Voetbalbond
Landelijk Sportschutters Verbond Fros
Landelijke Racketlon Federatie
Landelijke Rijverenigingen
Landelijke Unie der Kruisboogschutters
Landelijke Zeilwagenfederatie
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs
Makoto Ruy Ju-Jitsufederatie
Motorcrossliefhebbersbond
Nationaal Verbond All Style Ju-Jitsu
Natuurvrienden Sportfederatie vzw
Nederlandstalig Kanoverbond
Nederlandstalige Liga van het Savate-Boxe Française
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en 
OKRA-Sport
Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie
Paddle Vlaanderen
Petanque Federatie Vlaanderen
Psylos - Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in 
Recreatief Aangepast Sporten
Recreatief Hengelsportverbond
Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB
Seniorensportfederatie
Shaolin Kung Fu en Tai Ji Chen Academie
SoccerPal
Sporcrea
Sporta-federatie
Sportark
Sportievak
Studiecentrum voor Taiji
Turnsport Vlaanderen
Verbond Dunne Krulbol
Verbond van Vlaamse Speleologen
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea
Vereniging van Belgische Karpervissers
Vereniging voor Modelluchtvaartsport
Vlaams Handboogschuttersverbond
Vlaams Verbond Boothengelen op Zee
Vlaams Verbond van Paraclubs
Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten

2de stuk sportatlas:Opmaak 1  27-11-2007  13:54  Pagina 353



Vlaams Volleybalverbond
Vlaamse Aikido Vereniging
Vlaamse Atletiekliga
Vlaamse Autosport Federatie
Vlaamse Badminton Liga
Vlaamse Badminton Recreanten
Vlaamse Baseball en Softball Liga
Vlaamse Basketballiga
Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie
Vlaamse Bergsportfederatie
Vlaamse Boks Liga
Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip
Vlaamse Bridgeliga
Vlaamse Budo Federatie
Vlaamse Canicrossfederatie
Vlaamse Capoeira Federatie
Vlaamse Cluster van Luchtsporten
Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere 
Vlaamse Confederatie van het Paard
Vlaamse Curve Bowls Federatie
Vlaamse Damsportliga
Vlaamse Dovensportbond
Vlaamse Federatie van Kusthengelverenigingen
Vlaamse Federatie voor Sledehondensport
Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie
Vlaamse Gohinjutsufederatie
Vlaamse Handbal Vereniging
Vlaamse Hippische Sportbond
Vlaamse Indoorkarting
Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding
Vlaamse Jitsufederatie
Vlaamse Judofederatie
Vlaamse Ju-Jitsufederatie
Vlaamse Ju-Jitsuliga
Vlaamse Karate Federatie
Vlaamse Karateassociatie
Vlaamse Katapultbond
Vlaamse Kegelsportfederatie
Vlaamse Kendo, Iaido en Jodofederatie
Vlaamse Kickboxing en Muaythai Organisatie
Vlaamse Krachtbal & Recreatiesport Liga - Sporttak 
Vlaamse Krachtbal en Recreatiesport Liga - Sporttak 
Vlaamse Krulbolbond
Vlaamse Kunstschaatsenbond
Vlaamse Liefhebbers Motorrijders
Vlaamse Liga Gehandicaptensport
Vlaamse Liga Paardensport
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden
Vlaamse Minivoetbalfederatie
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Vlaamse Motor Cross Federatie
Vlaamse Motorrijders Federatie
Vlaamse Motorrijdersbond van België
Vlaamse Organisatie van Internationale Volkssporten
Vlaamse Pleziervaartfederatie
Vlaamse Pool Billiard Federatie
Vlaamse Racquetballfederatie
Vlaamse Reddingscentrale
Vlaamse Roeiliga
Vlaamse Rollerbond
Vlaamse Rugbybond
Vlaamse Schaakfederatie
Vlaamse Schermbond
Vlaamse Schutterskonfederatie
Vlaamse Short-trackvereniging
Vlaamse Ski- en Snowboardfederatie
Vlaamse Snooker Federatie
Vlaamse Squashfederatie
Vlaamse Studentensportfederatie
Vlaamse Taekwondo Bond
Vlaamse Tafeltennisliga
Vlaamse Tafelvoetbalbond
Vlaamse Tennisvereniging
Vlaamse Traditionele Sporten
Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga
Vlaamse Vechtsport Associatie
Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
Vlaamse Vereniging voor Golf
Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme
Vlaamse Volkskunstgemeenschap
Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie
Vlaamse Wandelfederatie
Vlaamse Wielrijdersbond
Vlaamse Worstelbond
Vlaamse Wushu Academie
Vlaamse Wushufederatie
Vlaamse Yachting Federatie
Vlaamse Zaalvoetbalbond
Vlaamse Zwemfederatie
Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond
Vrije Vlaamse Recreantensporten
Waterski Vlaanderen
Wielerbond Vlaanderen
Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten 
Yoga Federatie van de Nederlandstaligen van België
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Overzichtslijst van 
de West-Vlaamse sportfederaties
Alpenclub West-Vlaanderen
Amateursport
Amateurwatersportbond West-Vlaanderen
Belgische Alpenclub West-Vlaanderen
Belgische Bond voor Rijwieltoeristen Afd. West-Vlaanderen
Belgische Dartsbond - Leiegewest
Belgische Ju-Jitsufederatie PC West-Vlaanderen
Belgische Motorrijdersbond Afdeling West-Vlaanderen
Belgische Politiesportbond - Afdeling West-Vlaanderen
Bond voor Lichamelijke Opvoeding West-Vlaanderen
Castingclub
CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond West-Vlaanderen
CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond West-Vlaanderen
Dansliga Gewest West-Vlaanderen
Danspunt West-Vlaanderen
De Dooman Schutters
Duivenbond West-Vlaamse afdeling
Fedes West-Vlaanderen / Fedes Dansacademie
FROS Amateursportconfederatie
Gaaibolderscriterium Brugge
Gezinssportfederatie West-Vlaanderen
Gymnastiekfederatie West-Vlaanderen
Handboogliga PC West-Vlaanderen
KBVB PC West-Vlaanderen
Kon. Bedrijfsvoetbalbond West-Vlaanderen
Kon. Belg. Korfbalbond - PC Oost- & West-Vlaanderen
Kon. Belgische Biljartbond Gewest Beide Vlaanderen
Kon. Belgische Hockeybond Oost- & West-Vlaanderen
Kon. Kynologische Unie St-Hubertus Afd. West-Vlaanderen
Kon. Nationale Bond der Belg. Wipschutters West-Vlaanderen
Kon. Vlaamse Voetbalbond - Oost- & West-Vlaanderen
Kon. West-Vlaams Volleybalverbond
KVBSV West-Vlaanderen
Landelijke Rijverenigingen West-Vlaanderen
Minivoetbalbond Vlaanderen
OKRA-Sport - Regio...
PC West Vlaamse Traditionele Sporten
PC West-Vlaanderen van het Nederlandstalig Kanoverbond
Petanque Federatie Vlaanderen - Provincie West-Vlaanderen
Prov. Comité West-Vlaanderen Basketbalbond
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Provinciaal Autosportkomitee West-Vlaanderen
Provinciaal Judocomité West-Vlaanderen
Provinciaal Verbond van Kynologen West-Vlaanderen
Provinciale Commissie Aktivia - West-Vlaanderen
Provinciale Raad Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip
Roeselaars Minivoetbal
Schaakliga West-Vlaanderen
Sporcrea West-Vlaanderen
Sporta West-Vlaanderen
Subbuteo Flanders Blankenberge
Toeristische Afdeling West-Vlaanderen
Touwtrekken West-Vlaanderen
Tribes
Turnsport West-Vlaanderen
Vissersverbond West-Vlaanderen
Vlaamse Atletiekliga PC West-Vlaanderen
Vlaamse Boks Liga Geografische Afdeling Beide Vlaanderen
Vlaamse Bridgeliga District West-Vlaanderen
Vlaamse Federatie Kusthengelverenigingen Afdeling West-Vlaanderen
Vlaamse Gewichtheffers en Powerliftingfederatie West-Vlaanderen
Vlaamse Handbalvereniging PC West-Vlaanderen
Vlaamse Krachtbalfederatie PC West-Vlaanderen
Vlaamse Minivoetbalfederatie West-Vlaanderen
Vlaamse Reddingscentrale Afdeling West-Vlaanderen
Vlaamse Schermbond Afdeling West-Vlaanderen
Vlaamse Snooker Federatie Gewest West-Vlaanderen
Vlaamse Tafeltennisliga Afdeling West-Vlaanderen
Vlaamse Tennisvereniging West-Vlaanderen
Vlaamse Triatlon en Duatlonliga - Provinciale Cel West-Vlaanderen
Vlaamse Vechtsport Associatie West-Vlaanderen
Vlaamse Volkskunstbeweging Gouw West-Vlaanderen
Vlaamse Zaalvoetbalbond PC West-Vlaanderen
Vlaamse Zwemfederatie Prov. Afdeling West-Vlaanderen
VLM West-Vlaanderen
VVR - Regionale Groepering West-Vlaanderen
West-Vlaams Verbond van Lijnvissersmaatschappijen
West-Vlaamse Associatie Minivoetbal
West-Vlaamse Autocrossclub
West-Vlaamse Badminton Federatie
West-Vlaamse Bedrijfssportorganisatie
West-Vlaamse Bergsportvereniging
West-Vlaamse Golfbiljartfederatie
West-Vlaamse Platte Bol Federatie
West-Vlaamse Rijverenigingen
West-Vlaamse Roeiliga
West-Vlaamse Squashfederatie
West-Vlaamse Unie voor Ruitersport
West-Vlaamse Vereniging voor Onderwatersport
West-Vlaamse Vrijetijdsatletiek Vereniging
West-Vlaanderen Waterski
Wielerbond Vlaanderen - Afdeling West-Vlaanderen
Wielertoeristenclubs-verbond van de Leiestreek
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Overzichtslijst van 
de unitaire sportfederaties 
(federaties zonder Vlaamse vleugel)
Belgische federatienaam Provinciale federatienaam

Agrogolf niet bekend
Association Belge de Discgolf niet bekend
Belgian Blokart Club niet bekend
Belgian Bobsleigh and Luge Federation iet bekend
Belgian Budokai-do Full Contact Karate Association niet bekend
Belgian Buggy Association niet bekend
Belgian Climbing Netwerk niet bekend
Belgian Country & Western Association niet bekend
Belgian Cricket Federation niet bekend
Belgian Curling Federation niet bekend
Belgian Drug Free Powerlifting Federation niet bekend
Belgian Floorball Federation niet bekend
Belgian Flying Disc Federation niet bekend
Belgian In-line Hockey League niet bekend
Belgian JetSport & Boating Association niet bekend
Belgian Karate Shotokan Academy niet bekend
Belgian Kempo Organisation niet bekend
Belgian Motards niet bekend
Belgian Parcours Shooting Association niet bekend
Belgian Snowboard Federation Education niet bekend
Belgian ULM Federation niet bekend
Belgian Wakeboard Association niet bekend
Belgische Autospeedway Club niet bekend
Belgische Beachtennis Federatie niet bekend
Belgische Beugelbond niet bekend
Belgische Bowlingsportfederatie niet bekend
Belgische Budokai-do Karate Associatie niet bekend
Belgische Danssport Federatie niet bekend
Belgische Federatie Casting en Werphengelen Castingclub
Belgische Federatie in Disco, Show en Formatie niet bekend
Belgische Federatie Kin-Ball niet bekend
Belgische Federatie voor Floorball en Unihockey niet bekend
Belgische Federatie voor Luchtvaart niet bekend
Belgische Golfbiljartbond West-Vlaamse Golfbiljartfederatie
Belgische Hapkido Federatie niet bekend
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Belgische federatienaam Provinciale federatienaam

Belgische Krulbolbond niet bekend
Belgische Motorbootfederatie niet bekend
Belgische Paramotor Federatie niet bekend
Belgische Powerliftingfederatie niet bekend
Belgische Rock 'n Roll en Boogie-Woogie Federatie niet bekend
Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en niet bekend

Gedialyseerden
Belgische Subbuteo Tafelvoetbal Bond Subbuteo Flanders Blankenberge
Belgische Vereniging van Studentenruiters niet bekend
Belgische Vrije Vluchtfederatie niet bekend
Bond Pencak Silat België niet bekend
Confederale Belgische Kickerbond - Confédération Belge CBK Vlaamse Tafelvoetbal Bond 

du Kicker West-Vlaanderen
Federatie Belgische Boulisten niet bekend
Hoshinkido Hapkido Belgium niet bekend
Human Powered Vehicles Belgium niet bekend
International Martial Arts Federation Belgium niet bekend
International University of Martial Arts Belgium niet bekend
Internationale Federatie voor Body-Building België niet bekend
Kon. Belgische Aëroclub niet bekend
Kon. Belgische Ballonvaartfederatie niet bekend

van de Kon. Aëroclub van België
Kon. Belgische Biljartbond Kon. Belgische Biljartbond 

Gewest Beide Vlaanderen
Kon. Belgische Bond voor Rijwieltoeristen Belg. Bond voor Rijwieltoeristen 

Afd. West-Vlaanderen
Kon. Belgische Hockeybond Kon. Belgische Hockeybond 

Oost- & West-Vlaanderen
Kon. Belgische IJshockeyfederatie niet bekend
Kon. Belgische Voetbalbond KBVB PC West-Vlaanderen
Kon. Kynologische Unie St-Hubertus Kon. Kynologische Unie St-Hubertus

Afd. West-Vlaanderen
Kon. Nationale Bond der Belgische Wipschutters Kon. Nationale Bond der Belg. 

Wipschutters West-Vlaanderen
Kon. Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond niet bekend
Luchtkadetten van België niet bekend
Nationaal Verbond van Belgische Kynologen Provinciaal Verbond van Kynologen 

West-Vlaanderen
National Karate Kyokushin Belgium niet bekend
Nationale Belgische Hapkido Unie niet bekend
Nationale Federatie der Belgische Balboogschutters niet bekend
Nordic Walking Belgium niet bekend
Royal Belgian Sailing Club niet bekend
Shin Kyokushin Karate niet bekend
Tchoukball - Belgium niet bekend
Vinkeniers van Midden-België niet bekend
Yudansha Kobojitsu Karate-doh Federation niet bekend
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Overzichtslijst van 
autonome West-Vlaamse federaties
Provinciale federatienaam

Gaaibolderscriterium Brugge
Kon. Bedrijfsvoetbalbond West-Vlaanderen
Minivoetbalbond Vlaanderen
Roeselaars Minivoetbal
Vlaamse Volkskunstbeweging Gouw West-Vlaanderen
West-Vlaams Verbond van Lijnvissersmaatschappijen
West-Vlaamse Associatie Minivoetbal
West-Vlaamse Autocrossclub
West-Vlaamse Platte Bol Federatie
West-Vlaamse Vrijetijdsatletiek Vereniging
Wielertoeristenclubs-verbond van de Leiestreek
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