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Inleiding 

Zwemmen is een zeer toegankelijke sport voor personen met een beperking. Uit een gepubliceerd onderzoek 

van G-sport Vlaanderen, uitgevoerd door de KU Leuven, komt naar voor dat zwemmen de populairste sport is 

bij personen met een handicap (1500 deelnemers). 63% van de bevraagden met een fysieke beperking zijn 

niet-(regelmatige) sporters en zetten zwemmen op 1 als voorkeursport. Ook de bevraagden met een 

verstandelijke beperking (25% niet- (regelmatige) sporter) en personen met autisme (33% niet- (regelmatige) 

sporter) geven zwemmen op als voorkeursport. 

Zwemfed heeft werk gemaakt van de integratie van G-sporters binnen de sportfederatie. Zo hebben we alles in 

gereedheid gebracht om elke fysiek beperkte G-sporter met een handicapcode binnen de reguliere 

zwemcompetitie te ontvangen. Het scheidsrechterskorps werd voldoende opgeleid om de beperkingen van de 

G-sporters te (h)erkennen en toe te passen. 

De missie van de Vlaamse Zwemfederatie is om aan zoveel mogelijk personen met een beperking een 

laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief zwemaanbod te bieden en dit engagement uit te bouwen, gericht op 

volgende criteria: 

1. Het uitbouwen van initiatieven voor de niet-georganiseerde sporter en het voorzien van een 

opvolgprogramma van deze sporters binnen onze federatie. 

2. Het aanbieden van begeleiding voor sporters en clubs, zowel bij bestaande G-clubs als bij nieuwe clubs. 

3. Investeren in een laagdrempelig, creatief en uitdagend aanbod op verschillende niveaus om sporters 

duurzaam aan de zwemsport te houden.  

 

Doelstelling bij aanvang beleidsfocus 

Bij de start van deze beleidsfocus in 2019 hebben we de volgende concrete doelstellingen geformuleerd: 

 Promotie van G-sportwerking binnen het zwemmen en communicatie mbt de clubs waar je als G-

sporter terecht kunt.   

 Clubs moeten een meer duurzame lange-termijn G- werking en ondersteuning ontwikkelen. 

 Er is nood aan een databank voor de registratie van G-leden, zodat een opvolgprogramma kan worden 

uitgewerkt. 

 Clubs stimuleren om laagdrempelige initiatiemomenten organiseren voor alle sporters met een 

beperking.  

 Er moet een competitie aanbod uitgewerkt worden voor G-sporters. 

 

Binnen dit kader zijn en zullen de acties die worden georganiseerd bijdragen tot een positief imago van de G-

sporter (zwemsporter in al zijn disciplines), de sociale integratie, de organisatorisch integratie (infrastructuur 

en ondersteuning), en de participatie op alle niveau aan wedstrijden, zowel recreatief, competitief als op 

topsportniveau op nog langere termijn.  
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Dit ‘G+ zwemmen’ project zal bijdragen tot een ‘waardengericht’ concept waarin de ‘G’ staat voor: 

 

 ‘Grenzeloos’= onbeperkt/ duurzaam uitbouwen. 

 ‘Gelijkheid’ = verwantschap tussen alle leden. 

 ‘Geïntegreerd’ = het samenvoegen, verenigen van krachten. 

 ‘Gelijkwaardig’ = gelijke ondersteuning en aanbod voor alle leden. 

 ‘Gedrevenheid’= iets nieuws in beweging zetten. 
 

Objectieven 2020 

 

Actie 1: Registratie G- leden opstarten (extra ‘automatiseren’) onder het ledenbestand voor opstarten 

communicatieplan en analyse i.f.v invulling promotionele en communicatieve acties.   

(= waarde: ‘Grenzeloos’) 

Actieplan 2020: 

 

 Databank bijsturen volgens de noden competitie en recreatie 
 Een stijging van het aantal aangesloten G-sporters 
 Uitwerking van een ‘brochure/ presentatie’ ter ondersteuning G- aanbod recreatief/competitief => 

handvaten voor een club, hoe omgaan met G-sporters 
 Bijeenkomen Task-force voor deze ontwikkeling (bijsturingen volgens noden) samenwerking met 

Parantee 
 

Actie 2: Coördineren/organiseren van G-zwemaanbod; van initiatie, naar recreatie, tot competitie  

(= waarde: ‘Gelijkwaardig’)  

Actieplan 2020: 

 

 G- lessenreeksen ‘leren zwemmen’ promoten en ondersteunen– logistieke ondersteuning met 
didactisch materiaal.  

 Opstarten van G-zwemmen in ‘Paco-project/recreatief circuit ‘voor 6 tot 18-jarigen. 
 G-initiatiedagen ter promotie van G- aanbod bij G- clubs ondersteunen (logistiek met materiaal).   
 Integratie van recreatieve/competitieve G-wedstrijden in de reguliere wedstrijdkalender => 

vermelding VE-wedstrijden op de zwemfed-website, reguliere competitie openstellen voor G-
zwemmers met een competitievergunning 

 Ondersteuning in de recreatieve/ competitieve organisatie (wedstrijdprogramma) => MeetManager / 
TeamManager  

 Doorstroming naar ‘competitief’ wedstijden vanuit het ‘recreatief aanbod’ motiveren (tussenkomst 
kosten lidmaatschap). 

 

Actie 3: G-Organisatiestructuur opstellen van de verschillende G- doelgroepen door overlegmomenten. 

(= waarde= ‘Gelijkheid’) 

Actieplan 2020: 

 

 G-werking wordt integraal mee opgenomen met de nieuwe structuur van de Vlaamse Zwemfederatie 
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 Bijeenkomsten van G- commissie (VE en FYS/VI) onder de federatie. Isw Parantee 
 Overlegmomenten Task Force G-zwemmen. Isw Parantee 

 

Actie 4: G- coach engageert en ondersteunt de G-sport werking met verschillende stakeholders.  

(= waarde: ‘Geïntegreerd’) 

Actieplan 2020: 

 

 Clubbezoeken bij opstartende, nieuw aansluitende G-clubs. 
 Vormingen in samenwerking met Parantee volgens noodzaak. 

 

Actie 5: Organiseren van laagdrempelige ‘trainingen/lessen’ op maat van de verschillende niveaus/doelgroep. 

(=waarde: ‘Gedrevenheid’) 

Actieplan 2020: 

 

 Opmaken vervolgsessie   ‘ leren zwemmen ‘ (vervolmaking) en doorstroming naar recreatief 
engagement stimuleren. 

 Opmaken club overschrijdende ‘open trainingen’ voor competitieniveau/kring. 
 

 

Realisaties 

Wegens de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om alle acties te realiseren. Vanaf maart 2020 tot 

december 2020 waren de zwembaden immers amper toegankelijk voor clubwerking. Wanneer het wel 

mogelijk was om in georganiseerd clubverband te trainen, heeft vooral de G-werking geleden onder de 

bubbelvorming van vier. Het was immers quasi onmogelijk om G-sporters met begeleiding zwemwater aan te 

bieden. 

Actie 1: aantal geregistreerde G-leden in zwemfedclubs (totaal + competitie) 

 

 
2017 2018 2019 2020 

  
2017 2018 2019 2020 

AST       3 
 

ROSC 17 13 11 9 

ATLZ     13 13 
 

RSC     1 1 

AZL 5 3 3 3 
 

RSCM       6 

AZSC     1 2 
 

SCB     1 2 

BEST     1 1 
 

SCZ     17 18 

BOAS 2 26 80 37 
 

SKF     1 1 

BZK       1 
 

STW     1 1 
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DAZ     4 9 
 

STZC       1 

DIZV     1 3 
 

TRUST     2 4 

DYB       1 
 

TSZ       6 

FITCO       1 
 

TZT     1 1 

GBZ     2 2 
 

WPCN     1 1 

GOLD     1 1 
 

WPW       1 

GZVN 25 29 15 22 
 

ZALM       1 

HOZT     3 4 
 

ZCK     2 2 

HZA 34 33 4 7 
 

ZCM     1 1 

HZS       3 
 

ZCT     1 3 

IBK     2 2 
 

ZCW 19 32 28 29 

IZV     3 3 
 

ZGEEL 59 61 59 59  

KAZS     2 6 
 

ZGG       5 

KVO       3 
 

ZLZ       3 

KVZP     1 17 
 

ZNA       7 

KWZC     1 2 
 

ZOLA     1 3 

KZ     9 9 
 

ZS       2 

LAQUA 61 52 40 43 
 

ZTZ     1 1 

MEGA     1 1 
 

ZVL     3 12 

MZE     8 11 
 

ZWIM 8 4 5 7  

OZEKA     1 7 
 

  267 282 354 426 

RGSC 25 29 21 22 
      

 
Tabel 1: Analyse aantal aangesloten G-sporters 2017-2020 

 

CLUB 2020  CLUB 2020 

AZL 1 
 

SCZ 1 

BOAS 3 
 

SKF 1 

BZK 1 
 

STW 1 
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GOLD 1 
 

TZT 1 

GZVN 1 
 

WPW 1 

HZS 1 
 

ZCT 1 

KVO 3 
 

ZGEEL 1 

KVZP 2 
 

ZOLA 1 

LAQUA 4 
 

ZTZ 1 

MEGA 1 
 

ZVL 3 

ROSC 3 
 

ZWIM 2 

RSC 1 
 

  38 

RSCM 2 
   

 
Tabel 2: Aantal aangesloten G-competitiesporters per club 2020 

 

De toename van het aantal clubs die G-sport aanbieden is echter wel aanzienlijk. Waar we in 2017 en 2018 nog 

niet beschikten over een elektronische databank voor de registratie van G-sporters, met 10 geregistreerde 

clubs met een G-werking, zien we ook in 2020 een verhoging met 15 clubs ten opzichte van 2019 (41 naar 56 

clubs). 

Het laatste gezamenlijk overleg met Parantee-Psylos vond plaats in december 2019. Hier werd de afspraak 

gemaakt om als club ‘Parantee-Psylos’ toe te treden tot de VZF en deel te nemen aan de reguliere competitie. 

Dit overleg wordt verdergezet in 2021. 

 

Actie 2: Coördineren/organiseren van G-zwemaanbod 

 

Er werden in oktober 2019 twee G-clubs (BOAS en DIWI) bereid gevonden om ons lessenpakket ‘Leren 

zwemmen’ uit te proberen bij kinderen met een beperking. Bedoeling was om ons feedback aan te leveren 

naar de haalbaarheid van dit handboek. Beide clubs waren hiermee in januari 2020 gestart. Door de pandemie 

is dit project nog niet voltooid. 

Bij een overleg met de clubs die deelnemen aan het Paco-circuit werd een algemene bereidheid gevonden om 

ook zwemmers met een beperking toe te laten op de recreatieve wedstrijden. BOAS  en DIWI hebben in de 

loop van deze beleidsperiode ook deelgenomen aan een PACO-wedstrijd. In enkele clubs was er ook een 

integratie van hun eigen G-sporters tijdens een Paco-wedstrijd. 

Ook voor het organiseren van wedstrijden zijn alle noodzakelijke aanpassingen gedaan zowel op digitaal (Team 

Manager, Assist) als op sporttechnisch gebied. In 2019 zijn er 2 bijscholingen georganiseerd voor officials 

specifiek rond de integratie van G-zwemmers.  De Vlaamse Zwemfederatie is dus klaar om elke G-zwemmer in 

haar officiële competitiecircuit te ontvangen. 
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Actie 3: organisatiestructuur opstellen van de verschillende G- doelgroepen door 

overlegmomenten. 

 

G-sport is momenteel een volwaardig deel van het aanbod van de Vlaamse Zwemfederatie. Het is als apart 

onderdeel ook opgenomen op de vernieuwde website. In samenwerking met Parantee-Psylos gebruiken we 

ook al onze sociale mediakanalen voor de promotie van G-sport. 

Omwille van COVID-19 is er in 2020 is er geen structureel overleg geweest tussen de VZF en Parantee-Psylos.   

Dit zal in 2021 wel verder opgenomen worden.  De volgende afspraak werd al vastgelegd (12 maart 2021). 

 

Actie 4: G-coach engageert en ondersteunt de G-sport werking i.s.m. verschillende 

stakeholders. 

 

Clubbezoek, ondersteuning en begeleiding bij de opstart van een nieuwe club zit integraal in het zwemfed-

beleid. 

Elke vorming door Parantee-Psylos gepromoot wordt via onze digitale kanalen doorgegeven aan de clubs met 

een G-werking. 

 

Actie 5: Organiseren van laagdrempelige ‘trainingen/lessen’ op maat van de 

verschillende niveaus/doelgroep. 

 

Omwille van COVID-19 is dit niet gelukt. 

 

Evaluatie 

Als we terugkijken op de periode van deze beleidsfocus dan vinden we dat er zeker progressie gemaakt is in het 

bewerkstelligen van de integratie van de G-sport binnen onze zwemsport. 

Wel stellen we vast dat het aantal aangesloten G-sporters (38 van de 426) dat deelneemt aan onze reguliere 

competitie niet heel groot is.  Voor G-sporters met een verstandelijke beperking (292 van de 426) is er, binnen 

de zwemfed, geen competitieaanbod. Wel willen we hier samenwerken met Parantee-Psylos en onze sporters 

stimuleren om deel te nemen aan hun VE-wedstrijden. We zijn zeker ook bereid om de Special Olympics, een 

wedstrijd voor G-sporters in deze categorie, mee te promoten. 

Deze beleidsfocus is nu afgelopen maar als zwemfed willen we zeker blijven inzetten om ook deze doelgroep te 

bereiken en te ondersteunen. We zullen dus ook in de nieuwe beleidsperiode regelmatig contact opnemen met 

Parantee-Psylos om zo ons aanbod e.d. op elkaar af te stemmen en elkaar hierin te ondersteunen. 
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