
Sporttakkenlijst sportverenigingen – mei 2017 

Deel 1: Sporttakkenlijst Sport Vlaanderen 

1. Aikido 

2. Atletiek: loop- en kampnummers, marathon, snelwandelen, veldloop, stratenloop, ultraloop, 
jogging, berglopen 

3. Badminton 

4. Baseball – Softball : baseball, slowpitch softball, fastpitch softball 

5. Basketbal 

6. Klim- en bergsport: sportklimmen (rots, muur, snelheid, lead, bouldering, drytool), 
bergwandelen en trekking, bergbeklimmen (alpinisme, rotsklimmen, off-piste skiën/boarden, 
toerskiën/boarden, ijsklimmen, ski-alpinisme, expedities), canyoning, speleologie 

7. Boksen: Engels boksen (olympisch) 

8. Boogschieten: doelschieten (olympisch), field, doelschieten compound 

9. Dansen: standaard (ballroom, latin), actuele dansen 

10. Duiken: duiken, vinzwemmen, onderwaterhockey, vrijduiken, onderwatertechnieken 

11. Fitness: groepsfitness, sports aerobics, fitness teams, hiphop 

12. Gewichtheffen – Powerliften : trekken, stoten, bench press, squat, dead lifting 

13. Golf: golf, pitch&putt 

14. Gymnastiek : artistieke gymnastiek, ritmische gymnastiek, ritmische gymnastiek per tuig, 
acrobatische gymnastiek, aerobic gymnastics, tumbling, trampoline, dubbele minitrampoline, 
synchroon trampoline, algemene gymnastiek 

15. Handbal: handbal, strandhandbal 

16. Hockey 

17. IJshockey 

18. IJsschaatsen: figuurschaatsen, snelschaatsen, shorttrack, synchroonschaatsen 

19. Jiu-jitsu: duo-system, fighting systems 

20. Judo 

21. Kaatsen 

22. Kano-kajak: lijnvaren, slalom, polo, marathon, rivier, dragonboat, freestyle, rafting 

23. Karate: stijl, wedstrijd (non-contact) 

24. Kendo 

25. Korfbal 



26. Krachtbal 

27. Motorrijden: motorcross, trial 

28. Oriëntatielopen: looporiëntatie, mountainbike oriëntatie, ski oriëntatie, trial oriëntatie 

29. Paardrijden: dressuur, jumping, eventing, voltige, mennen, endurance, reining, horseball 

30. Parachutisme: formation skydive, freestyle skydive, style & accuracy landing, canopy 
formation, freeflying, paraski, skysurfing, canopy piloting 

31. Reddend zwemmen: pool, surf (beach) 

32. Roeien: boordroeien, koppelroeien 

33. Rolschaatsen: skeeleren, kunstrolschaatsen, rink hockey, inline hockey, downhill, 
skateboarding, inlinefreestyle 

34. Ropeskipping 

35. Rugby 

36. Schermen: floret, degen, sabel 

37. Schieten (olympisch): geweer, pistool, running target, kleischieten, bench, historische wapens, 
parcours, ordonnance 

38. Skiën: snowboard, vrijestijl, alpine, langlauf, schansspringen, nordic combined, telemark, 
speed, gras, roller, firngleiten 

39. Squash 

40. Taekwondo: stijl, sparring (olympisch) 

41. Tafeltennis 

42. Tennis: tennis, beachtennis 

43. Triatlon-duatlon: triatlon, duatlon, aquatlon, wintertriatlon, crosstriatlon, winterduatlon 

44. Voetbal: veldvoetbal, zaalvoetbal, strandvoetbal, minivoetbal 

45. Volleybal: zaalvolleybal, strandvolleybal, parkvolleybal 

46. Wandelen: wandelen, nordic walking 

47. Waterskiën: tornooi (figuur, schans, slalom), blootsvoets, wakeboard, racing, kabelbaan 

48. Wielrennen: weg, piste, mountainbike, veldrijden, BMX, trial, fietspolo, indoor (cyclobal, 
kunstwielrennen) 

49. Worstelen: grieks-romeins, vrijestijl 

50. Wushu 

51. Zeilen: olympische klassen, windsurfing, zwaardboot, kielboot, multihull, erkende klassen, 
klassieke yachtklassen, kitesurfen, golfsurfen 

52. Zeilwagenrijden: zeilwagenrijden, speedsailing 



53. Zwemmen: zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, schoonspringen, open-
waterzwemmen 

54. Gehandicaptensporten: boccia, torbal, goalbal en de sporttakken en hun disciplines uit deze 
sporttakkenlijst 

 

Deel 2: aanvullende sporttakkenlijst VGC-sportdienst 

1. Amerikaans voetbal 

2. Biljart 

3. Freerunning/parkour 

4. Kempo 

5. Kickboksen 

6. Petanque 

7. Tai chi 

8. Tai-jutsu 

9. Ultimate frisbee 

10. Yoga 

11. Street workout 

12. Omnisport 


