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sportmi  erG-sport is sport

Al jaren organiseren de sportregio’s sportdagen voor vol-

wassenen met een mentale beperking. Voor personen 

met een motorische beperking heeft de provincie samen 

met verschillende partners het fietsadviescentrum opge-

richt. Dat centrum richt zich voornamelijk op revalidanten 

van UZ Leuven campus Pellenberg en het ziekenhuis In-

kendaal in Vlezenbeek. Inkendaal moet uitgroeien tot een 

echte ankerplaats voor G-sport in Halle-Vilvoorde. Ze zijn 

goed bezig, in dit nummer leest u hoe een team van zie-

kenhuismedewerkers samen met een patiënt deze zomer 

de Col du Tourmalet op wil fietsen.

De provincie wil samen met de gemeenten een nog groter 

draagvlak creëren en zo het G-sportaanbod uitbreiden. 

Als een duurzame G-sportwerking. Daarom ondersteunen 

we tal van activiteiten voor personen met een beperking 

en helpen we sportclubs bij het opstarten van een G-wer-

king. Met subsidies, informatie, communicatie en promo-

tie. Nu legt men bij G-sport de nadruk nog te sterk op de 

beperking. Spijtig, want G-sport is gewoon sport. Vraag 

dat maar aan onze kampioene  Marieke Vervoort. G-sport 

kent dezelfde emoties, hetzelfde hard labeur, dezelfde 

momenten van vreugde en ontgoocheling.
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Wilt u uw sportclub eens in de kijker plaatsen? 

Of heeft uw sportclub of gemeente een 

sportactiviteit die absoluut niet te missen is? 

Of een ander sportnieuwtje? 

Laat het ons weten via sport@vlaamsbrabant.be
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24 uur tegen kanker
Een estafette van 24 uur, waarbij de leden van een team elkaar aflossen. Niet in 
competitie, maar als een sportief feest in de strijd tegen kanker. Dat is Levensloop. 
Op zaterdag 26 en zondag 27 april wordt er gelopen op de militaire basis De Hemp-
tinne in Heverlee. Wereldwijd zijn er al 23 landen waar Levenslopen worden gehou-
den. De start wordt gegevens met een ereronde van mensen die zelf al kanker gehad 
hebben of nog hebben. Louis Tobback en Rik Torfs zijn de peters van het evenement.
De geschiedenis van deze Levensloop gaat terug tot 1985, toen de darmchirurg 
Gordy Klatt de eerste estaffette loop in het Amerikaanse Tacoma organiseerde. In 
ons land scharen zich dit jaar al vijftien steden achter het initiatief, met de steun van 
de Stichting tegen Kanker.

www.levensloop.be

X
Moderne 
bal-o-droom voor
petanquespelers
Achter het cultuurcentrum Westrand in Dilbeek verrijst 
een moderne bal-o-droom, een overdekte petanquehal 
met negen banen en een cafetaria. Dankzij de grote glas-
partijen lijkt het alsof de petanquespelers midden in het 
groen van natuurgebied De Wolfsputten spelen. De wer-
ken zijn half januari gestart, dit najaar kunnen de eerste 
balletjes gemikt worden. 

‘Dilbeek is een fervente petanquegemeente’, weet sche-
pen Frank De Dobbeleer. ‘Onze twee clubs SAP 66 en 
Savio tellen samen zeker tweehonderd competitiespelers. 
De twee clubs gaan trouwens samen onder één vzw.’ 
Kostprijs van het gebouw: 840.000 euro. @

Sporten in De Vruen 
De sportclubs van Kortenaken hoeven niet meer naar buurgemeenten te pendelen voor een sporthal. Met het sportcomplex De Vruen 
hebben ze hun eigen moderne infrastructuur. In oktober opende de sporthal officieel, intussen wordt ze al volop gebruikt. ‘Spinning, mi-
nivoetbal, badminton, curling, taekwondo …’ Constant Peetermans is even bezig met opsommen als we hem vragen waarvoor de nieuwe 
sporthal wordt gebruikt. De voorzitter van de sportraad is een heel tevreden man. ‘De clubs hoeven niet meer op onmogelijke uren van 
andere sportzalen gebruik te maken. Het is echt een heel mooi complex.’

De sportzaal zelf is 1056 vierkante meter groot, de polyvalente zaal nog eens 156 vierkante meter. Er zijn zeven badmintonterreinen, drie 
volleybalterreinen, een basketbalterrein, een korfbalterrein, een tennisterrein, een zaalvoetbalterrein, een handbalterrein, een cafetaria, 
mobiele zittribunes en kleedkamers met douches.

De naam De Vruen kwam er nadat de gemeente een wedstrijd uitschreef. Een bewoner kwam met het voorstel. De Vruen verwijst naar een 
grote, gemeenschappelijke weide op de plek waar nu de sporthal staat en waar de inwoners hun dieren destijds mochten laten grazen.
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Revalidatiepatiënt Francis Demel (42) is vast van plan om op 30 au-

gustus de gevreesde Col du Tourmalet te bedwingen. Hij doet 

dat niet alleen, maar met de hulp en begeleiding van een 

team van verpleegkundigen, leerkrachten en therapeu-

ten van het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezen-

beek. Samen nemen ze deel aan Climbing for Life.
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‘Samen de Col du Tourmalet op’
Revalidatiepatiënt en team van Inkendaal gaan sportieve uitdaging aan

Het sponsorproject Climbing for Life is dit jaar aan de vierde editie toe. De vzw 
Start to Sport organiseert elk jaar een beklimming van een legendarische berg, 
met de fiets of al lopend. Vorig jaar bedwongen 2300 deelnemers de Galibier. 
Dit jaar is de Col du Tourmalet het doel. De 2115 meter hoge bergpas is zonder 
twijfel één van de populairste en meest gevreesde bergen in de Tour de France.

Wie zich waagt aan de beklimming, is dus maar beter goed getraind. Lang 
niet iedereen haalt de top, dus voor een revalidatiepatiënt als Francis is de 
uitdaging des te groter. Francis werd vijftien jaar geleden aangereden door 
een wagen toen hij aan het fietsen was. ‘Een maand lang bleef ik in een coma’, 

vertelt hij. ‘Alles, echt alles van mijn lichaam was gebroken. Er wachtte me een 
lange revalidatie.’

Die is nog steeds aan de gang. Zijn rechterbeen en arm zijn nog gedeeltelijk ver-
lamd. Hij heeft coördinatie- en evenwichtsmoeilijkheden en ook het spreken gaat 

wat moeizaam. Toch heeft hij de draad van zijn leven weer opgepikt. Hij fietst ook 

opnieuw, zelfs tot 95 kilometer per dag. Toen de sport-
verantwoordelijke van Inkendaal, Inge Slagmeulder, hem 
vroeg om mee de Col du Tourmalet te bedwingen, zei hij 
niet neen. ‘Het enthousiasme van Inge werkt aansteke-
lijk. Ik ga de uitdaging aan’, zegt Francis.

Sterke boodschap

Er wacht Francis nu nog enkele maanden van trainen, 
onder de strikte begeleiding van Inge en het team van 
Inkendaal. ‘We willen als team naar buiten komen op een 
originele manier’, vertelt Inge. ‘Om ons als revalidatiecen-
trum wat bekendheid te geven. Maar ook om de bood-
schap uit te dragen dat je als revalidatiepatiënt echt wel 
heel ver kan komen. Voor valide mensen is de beklimming 
van de Col du Tourmalet al een hele uitdaging. Het is een 
sterke boodschap als ook Francis hierin slaagt.’

Inkendaal maakt dankbaar gebruik van het project Clim-
bing for Life. ‘We moeten zelf geen bevoorrading en bij-
stand organiseren en we steunen meteen ook een goed 
doel’, zegt Inge. Climbing for Life steunt via sensibilise-
ring en fondsenwerving projecten rond astma, mucovisci-
dose en andere longaandoeningen.

www.climbingforlife.be

www.inkendaal.be

Er werken nogal wat sportievelingen bij de provincie 
Vlaams-Brabant die een stevige uitdaging niet schuwen. 
Zeker niet ten voordele van een goed doel. Twee ploegen 
nemen ook dit jaar deel aan de 1000 kilometer van Kom 
op Tegen Kanker.

Het concept is eenvoudig: tijdens de vier dagen van het verlengde 
Hemelvaartweekend fietsen de deelnemende teams 1000 kilo-
meter, verdeeld over acht etappes van 125 kilometer. Een team 
bestaat uit maximum acht deelnemers en telkens rijdt er één lid 
van het team een etappe. De ritten gaan heel Vlaanderen door en 
de deelnemers rijden in een peloton, begeleid door motorrijders, 
politie en wegkapiteins van de Vlaamse Wielerschool.

Het inschrijvingsgeld per team bedraagt 5000 euro. De netto-
opbrengst van het evenement gaat naar het wetenschappelijk 
kankeronderzoek. ‘De 1000 kilometer is meer dan zomaar wat 
fietsen’, meent gedeputeerde Karin Jiroflee. ‘Het is afzien, zwaar-
der dan eender welke fietstocht. Symbolisch voor de zware in-
spanningen die kankerpatiënten en hun omgeving dagelijks 
moeten leveren.’ De provincie betaalt het inschrijvingsgeld van 
de twee teams. 

Misschien een ideetje om ook in uw gemeente op te pikken? 
Meer informatie over de 1000 kilometer van Kom op tegen Kan-
ker vindt u op www.1000km.be.

Provincie fietst 
tegen kanker



Provinciaal 
sportbeleid moet 
het met minder doen
Geen sportgala, minder subsidies, meer samenwerken. Het provinciale sportbeleid ondergaat 
dit jaar grote veranderingen. Tijdens de provinciale ledendag van het Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid – kortweg ISB - op 21 februari lichtte gedeputeerde Karin Ji-
roflée het beleid toe voor de sportschepenen en -functionarissen van Vlaams-Brabant.
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De ledendag van het ISB vulde de hele raadszaal van het provinciehuis. 
Directeur David Nassen gaf de aanwezigen uitleg over wat het ISB 
eigenlijk doet voor hen, en dat blijkt heel wat. ‘ISB is een ontmoetings-
platform, een belangenvereniging, een kenniscentrum en biedt onder-
steuning voor de sportpromotie, sportbeleid en sportbeheer’, schetste 
hij. Kortom, een instituut waar u als schortschepen en gemeentelijke 
sportdienst op kunt terugvallen voor raad, hulp en steun.

En dat is welkom, want 2014 brengt grote veranderingen in het pro-
vinciaal sportbeleid. Gedeputeerde Karin Jiroflée zette de situatie 
uiteen voor de aanwezige mandatarissen. ‘Om te beginnen daalden 
de Vlaamse subsidies voor het sport-voor-allen-beleid van ongeveer 
225.000 euro naar 66.000 euro per jaar. Daarnaast verschuift er jaar-
lijks zo’n 600.000 euro van de provinciale sportmiddelen naar Vlaan-
deren. Dat dwong de provincie tot moeilijke keuzes.’

Zo moest de provincie noodgedwongen vier subsidiereglementen af-
schaffen, waaronder die van de gemeentelijke sportpromotie, de zo-
genaamde ‘sportcheques’. Wel blijft de provincie ook in de toekomst 
bovenlokale sportinfrastructuur ondersteunen. Maar op basis van con-
crete dossiers, niet meer via een apart reglement. De acht sportregio’s 
blijven overeind waarbij er meer wordt ingezet op doelgroepen die tot 
nu toe weinig sporten.

De ondersteuning van bovenlokale sportevenementen wordt terug-
geschroefd. ‘Alleen de allergrootste wedstrijden zullen dit jaar nog 
op een subsidie kunnen rekenen. En ook het subsidiereglement voor 
sportinitiaties van schoolkinderen door topsportclubs hebben we moe-
ten stopzetten. Toch blijven we focussen op leerlingen. Niet meer via 
een reglement, maar door een gerichte samenwerking met Stichting 
Vlaamse Schoolsport.’

De provincie zal in de toekomst meer dienstoverschrijdend werken: 
sport en gezondheid worden twee handen op één buik. Zo zal de 
Vlaams-Brabantse vrouwensportdag meer inhouden dan alleen maar 
sport, maar ook voeding, verzorging en gezondheid. Tot slot deed de 
gedeputeerde een oproep tot ideeën en voorstellen om de handen in 
elkaar te slaan. ‘Over de opvolger van het sportgala bijvoorbeeld. Die 
kan door de budgettaire krapte dit jaar niet plaatsvinden. Voor volgend 
jaar werken we aan een nieuwe formule. Alle ideeën zijn welkom.’
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   krijgt een 
sportief vervolg

Goed nieuws voor de fanatieke fietsers onder ons: de Pajotse 400 krijgt een 
vervolg! Op 20 en 21 juni zullen opnieuw dappere wielerliefhebbers zich wa-
gen aan een rondrit van 400, 200 of 100 kilometer door het Pajottenland en 
de Zennevallei.

Vorig jaar hadden zich 68 personen ingeschreven voor 
de rondrit van 400 kilometer, 56 avonturiers namen ook 
effectief de start en 43 van hen fietsten de rit helemaal 
uit binnen de voorziene tijd van 24 uur. Een enorme 
prestatie. De reacties nadien waren laaiend enthousiast. 
Daarom besliste de provincie om opnieuw samen met 
zeventien gemeenten van de sportregio’s Pajottenland 
en Zuidwest Rand een Pajotse 400 te organiseren en 
zelfs uit te bouwen. Het is immers prima promotie voor 
de regio die veel te bieden heeft voor de wielertoerist.

400, 200 en 100

Naast de tochten van 400 en 200 kilometer, kunnen 
deelnemers dit jaar ook kiezen voor 100 kilometer door 
het Pajottenland en de Zennevallei. Het sportcentrum 
Koornmolen in Gooik is het centrale knooppunt. Het ver-
trek van de 400 kilometer is voorzien op vrijdag 20 juni 
om 22 uur. De eerste 200 kilometer wordt verplicht in 
groep gereden en begeleid door auto’s en motors. Wie 
de 400 kilometer binnen de tijd uitrijdt, krijgt een exclu-
sief T-shirt als herinnering. Voor de 100 en 200 km is het 
vertrek op zaterdag 21 juni tussen 7 en 10 uur. Ook deze 
deelnemers krijgen bij aankomst een uniek aandenken.

‘We verwachten het dubbele aantal sportievelingen voor 
de rondrit van 400 kilometer’, stelt gedeputeerde Karin 
Jiroflée. ‘En voor de 100 en 200 kilometer mikken we 
op 200 tot 300 deelnemers. Naast de regionale wieler-
liefhebber, willen we ook wielerfanaten van buiten onze 
provincie aantrekken. En willen we mensen aanzetten 
om meer te fietsen. Zo gaan er een aantal ‘Start-to-bike’ 
sessies worden georganiseerd met als doel de 100 kilo-
meter uit te rijden.’

Zeventien gemeenten

De Pajotse 400 wordt georganiseerd door de sportre-
gio’s Pajottenland en Zuidwest Rand. De sportregio is 
een samenwerking tussen gemeentelijke sportdiensten 
en de sportdienst van de provincie Vlaams-Brabant. Voor 
de sportregio Pajottenland zijn dit de gemeenten Affli-
gem, Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liede-
kerke, Pepingen, Roosdaal en Ternat. Voor de sportregio 
Zuidwest Rand gaat het om de gemeenten Beersel, Dil-
beek, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode 
en Sint-Pieters-Leeuw.

www.vlaamsbrabant.be/pajotse400
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DE LAATSTE SPORTCHEQUES

Tijdens de provinciale ledendag van het ISB reikte de provincie voor 

de allerlaatste keer de ‘sportcheques’ uit. Dat is de subsidie voor de 

sportpromotionele werking van de gemeenten. In totaal werd er een 

bedrag van 80.000 euro verdeeld onder 62 gemeenten.
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Sportregio Noord 016-26 76 66

•	 25/4	tot	27/06 elke vrijdag leren zwemmen - Tremelo

•	 17/04 Avonturensportdag - Rijmenam

•	 08/05 Regionale Sporteldag - Steenokkerzeel

•	 14-18/07 G-Sportkamp voor kinderen - Keerbergen

•	 KIJK! Ik Fiets! voor 4-7 jarigen

 08/04 VM Zemst/ NM Boortmeerbeek

 03/05 VM Kampenhout

 04/06 NM Tremelo

 07/06 VM Steenokkerzeel/ NM Machelen

 21/06 VM Keerbergen

Sportieve kalender
Sportregio Getevallei 016-26 76 61

•	 05/05	 Studieavond “Stretching: zin of onzin?” (Rudi Diels) -   
  Geetbets

•	 27/05	 Regionale sporteldag - Kortenaken

•	 06/06	 Special Event
•	 Kijk! Ik fiets! voor 4-7 jarigen

 26/04 VM Glabbeek / NM Zoutleeuw

 03/05 VM Hoegaarden / NM Geetbets

 04/05 Landen (voormiddag)

 10/05 VM Tienen / NM Tienen

 07/06 VM Kortenaken / NM Linter

Sportregio Dijle & Hageland 016-26 76 60
•	 17/03	 Infoavond Sponsoring - Herent

•	 30/03-26/04	 Aspirant initiator Judo - Wilsele

•	 31/03	 Clinic Sport en spel voor kinderen met gedragsmoeilijkheden

  Oud-Heverlee

•	 06/05	 Regionale wandeldag 50+ - Oud-Heverlee

Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen 
016-26 76 60
•	 19/03	 Bijscholing volleybal - Huldenberg

•	 23/03	 Kleuterhappening - Tervuren

•	 21/04	 Bijscholing zwemmen - Overijse

•	 29/04	 Regionale Sporteldag - Overijse

•	 12/05	 Infoavond verzekeringen - Overijse

Sportregio Winge-Demervallei 016-26 76 61
•	 25/03	 Regionale sporteldag - Rotselaar

•	 06/05	 Regionale sporteldag - Scherpenheuvel-Zichem

•	 12/05	 Voordracht “Eeuwig rijdt de Ronde”
  Scherpenheuvel-Zichem

•	 24/06	 Megakidsfietseling - Scherpenheuvel-Zichem

•	 Kijk! Ik fiets! voor 4-7 jarigen

 17/05 Scherpenheuvel-Zichem

 24/05 Diest

 28/05 Holsbeek

 14/06 Begijnendijk

 21/06 Tielt-Winge

Sportregio Zuidwest Rand 016-26 76 62
•	 23/03	 Kleuterhappening (3-6jaar) - Beersel

•	 03/04	 Vorming: Een vrijwilligersvriendelijke sportclub
  Dilbeek

•	 08/04	 Avonturendag (13-18jaar) - Affligem

•	 12/06	 Sportspecial - Affligem

•	 20-21/06	Pajotse 400 - Gooik

•	 01/07	 Zeesportdag (13-18 jaar) - Oostende

•	 Kijk! Ik fiets! voor 4-7 jarigen

 18/05 VM & NM Sint-Genesius-Rode

 01/06 VM Sint-Pieters-Leeuw

 01/06 NM Dilbeek

 15/06 VM & NM Halle

 22/06 VM Beersel

Sportregio Pajottenland 016-26 76 62
•	 25/03	 Curve Bowls Tornooi  - Liedekerke

•	 08/04	 Avonturendag (13-18jaar) - Affligem

•	 27/05	 Sporteldag - Herne

•	 12/06	 Bijscholing Redders ism VRC - Liedekerke

•	 04/06	 Sport Special - Affligem

•	 20-21/06	Pajotse 400 - Gooik

•	 01/07	 Zeesportdag (13-18 jaar) - Oostende

•	 Kijk! Ik fiets! voor 4-7 jarigen

 21/05 NM Pepingen

 24/05 NM Galmaarden

 04/06 NM Affligem

 08/06 VM Lennik

 14/06 VM Bever

 14/06 NM Herne

 15/06 VM Roosdaal

 21/06 NM Gooik

Sportregio Noord-West 016-26 76 66
•	 18/04 Avonturensportdag - Boom

•	 14/05 Kleuterhappening- Opwijk

•	 12/06 Sportspecial - Affligem

•	 30/6	tot	04/07 G-Sportkamp - Grimbergen

•	 08/07 Avonturensportdag - Boom

•	 KIJK! Ik Fiets! voor 4-7 jarigen

 17/05 VM Kapelle-op-den-Bos/ NM Londerzeel

 21/05 NM Asse

 04/06 NM Meise

 07/06 VM Merchtem/ NM Opwijk

 14/06 VM Wemmel

 21/06 VM Vilvoorde

 15/08 VM Grimbergen

07-11/04 Special days voor jongeren met een verstandelijke beperking 
 Glabbeek
24/04 Move-it sportdag voor personen met een psychische 
 beperking – Tienen
26/04 Clinic oprichten van een G-afdeling in de sportclub   
 Rotselaar
26/04 Oprichten van een G-afdeling in je sportclub - Rotselaar
April Bijscholing G-badminton - Leuven
12/05 Sportdag to-walk again - Haacht
05/06 Sport-AVAL voor Buso-scholen - Tienen
12/06 Sportspecial, sportdag voor personen met een verstandelijke  
 beperking - Affligem
19/06 Sport-AVAL, sportdag voor volwassenen met een 
 verstandelijke beperking - Bierbeek

Sportdag voor 
personen met een handicap
016-26 76 57


