
Sportclub GIDOS 

Re Act Congres 2019 



Programma

Ontstaan, informatie, waarvoor staat GIDOS 
en hoe werken wij samen met Dominiek Savio 

2

Haïke Over Sportclub GIDOS 

Hoe kwam Mark in aanraking met E-hockey, wat 
doet het met hem en wat is de meerwaarde

Mark over zijn passie 

Welke impact heeft E-hockey en sport in het 
algemeen op het gezin en Mark

Geert over de impact van sport
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1 763 110
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mensen in Vlaanderen met een ziekte, handicap of beperking

36,6 %
heeft een fysieke beperking 

Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2018



Over GIDOS 

Groep Gidts – Autonoom

Sport voor iedereen

Een hart voor sport

Sport om maat

Over GIDOS 



Historiek
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“Sport dat
is toch 

onmogelijk?” 

1967

Meer 
Sporthulp
- middelen

Paralympische 
Kampioenen

50 jaar GIDOS
Koninklijke 
Sportclub

2017

Sporttakken 
komen en gaan 



Ons aanbod
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Vrije tijd 

Woensdagnamiddag
Opvoeding Jongeren MFC 

voor Internen 

Voetbal 

Boccia 

Dansen 

Zwemmen 

Recreatief Competitief

Week  + Weekend 
Trainers

Iedereen   

E-hockey

H-hockey

Boccia

Zwemmen

Tafeltennis

Week  - Trainers

Iedereen  

Voetbal 

E-hockey

H-hockey

Boccia  

Zwemmen 

Tafeltennis



BOCCIA E-HOCKEY

H-HOCKEY TAFELTENNIS
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Sporten bij 

GIDOS 



ZWEMMEN DANSEN

VOETBAL
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Sporten bij 

GIDOS 



25 
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7
25 000 

120

1
3

 0
0

0

GIDOS in 

cijfers 



Het begint bij… 

Eenheid 

Teamspirit 

Positiviteit

Enthousiasme

Respect

Zelftontwikkeling
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beperking = kwaliteit 

"Dankzij e-hockey kan ik meedoen 

aan een zalige teamsport met heel 

veel actie en inzicht en heb ik ook 

heel veel leuke mensen leren 

kennen.“

Hedwige Van Steen



Toonaangevend
in G-sport
"G-sport is aan een opmars 

bezig, maar heeft nog veel 

groeimarge.“

G-sport Vlaanderen 



Budget

Sportmateriaal kost veel geld. 
Bv. 12 500 elektrische rolstoel

Helpende handen 

80% van de helpende handen 
werkt op het domein. 

Logistiek

Gebruiken de logistieke
ondersteuning van de

werking.

Uitdagingen 
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M-decreet / instroom 

Minder kinderen enkel een 
fysieke beperking op het 

domein. 

Eiland 

Moeilijk bereikbaar. Minder 
externe mensen. 

Communicatie 

Grote werking. Hoe houden 
we alles nog duidelijk? 



Historiek 

We hebben de historiek mee. 

Sponsors

Orthotaal is sponsor. 

Extra hulp

Opvoeding maakt uren vrij
om mee te gaan naar

competitie.

Opportuniteiten 
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Heel veel mensen op het 
domein. 

Ambassadeurs  

Veel mensen warm maken 
om ambassadeur te worden. 

Sportpromotie 

Kant en klare groep om sport
te promoten (800). 

De bron



VRIJWILLIGERS TRAINERS BESTUUR LEDEN EN HUN 
NETWERK
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Eén TEAM
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Eén TEAM

Eén PASSIE   

Als raken verbinden wordt, 
volgt delen vanzelf. 



Mark

26 oktober 1987
Spierziekte van Duchenne
Powerchair Hockey, doelman
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Mijn verhaal

1994
start schoolloopbaan in het
buitengewoon onderwijs,
Dominiek Savio

2000
Eerste kennismaking met G-sport bij
Gidos, Powerchair Hockey 
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2002-2018
speler bij de Nationale ploeg

2014
hoogtepunt met zilver op 
het WK in München (Duitsland)
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2019 
ik beoefen nog steeds met 
passie mijn favoriete sport

Venus has a beautiful name and is the 
second planet from the Sun. It’s terribly 
hot—even hotter than Mercury—and its 
atmosphere is extremely poisonous. It’s 
the second-brightest natural object in the 
night sky after the Moon



Mijn sport: Powerchair Hockey 

• Wordt beoefend in elektrische sportrolstoelen

• Aan een maximale snelheid van 15 km/u

• Op een veld van 16 op 26 meter met een 
boarding van 20 cm hoog

• Balletje heeft een diameter van 9 cm 

• Wedstrijd duurt 2 x 20 minuten

• Er wordt 5 tegen 5 gespeeld
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Voor wie?

• Voor sporters met een fysieke 
beperking

• Die sporttechnisch gebonden zijn aan 
een elektrische rolstoel

• De meeste spelers hebben een 
spier-, gewrichts- of een botziekte

• Vrouwen & mannen samen 
in één ploeg

Venus has a beautiful name and is the 
second planet from the Sun. It’s terribly 
hot—even hotter than Mercury—and its 
atmosphere is extremely poisonous. It’s 
the second-brightest natural object in the 
night sky after the Moon



Het belang van G-sport

• Beweging

• Een doel – Mentaal welbevinden 

• Netwerk 



Motivatie 

Als grote sport fan was en ben ik nog 

steeds enorm blij dat ik een sport kan 

beoefenen.

Omdat ik het graag doe en mij kan 

uitleven. De drang om te winnen geeft 

mij nog steeds voldoening.
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Gegroeid Zelfvertrouwen

Actie Positief invloed
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Invloed van 
Powerchair Hockey 
op mijn leven… 



The story of Mark, life with Duchenne
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Eigen blog op Facebook en Instagram 

• Bewustzijn creëren 

• Mensen positief inspireren 
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Geert, papa van… 

voorzitter van… 

Sport… 

Zit in de genen 

Is een passie

is belangrijk voor het gezin 

De microbe zet zich verder… 



Bedankt

Vragen? 

info@gidos.be  | www.gidos.be | 0473 36 69 33 
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