
G - S M A S H V O L L E Y

SmashVolley is de ideale manier om personen met 

een verstandelijke handicap aan het sporten te  

krijgen. Iedereen kan op zijn/haar niveau smashen! 

Volley Vlaanderen werkt samen G-sport Vlaanderen 

en Special Olympics Belgium om SmashVolley aan 

te bieden aan zo veel mogelijk personen met een 

beperking. We willen iedereen laten genieten van 

onze prachtige sport.  

Verschillende clubs hebben reeds een G-werking. 

Zin om mee te genieten van die clubs hun aanbod? 

Of heb je interesse om ook G-Volley aan te bieden in 

jouw club? Neem dan zeker contact met ons op en 

wij helpen je op weg!
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zitvolley of G-smashvolley, is terug te vinden op de 

site van Volley Vlaanderen. 

G-sport is er voor sportievelingen  

waarbij het bewegen en beleven net 

even anders is. Kinderen, jongeren en 

volwassenen met een handicap krijgen 

bij G-sportclubs de kans om op hun  

eigen niveau te sporten in een reguliere 

sportclub. Volley Vlaanderen zet volop in 

op G-sport en meer bepaald op G-volley

Volleyballen met een ‘G’ die staat voor 

Geïntegreerd, Goesting, Gelijkwaardig, 

Gewoon, Gescoord,  Grensverleggend 

én bovenal Genieten. 

T: +32 2 257 16 00
E: info@volleyvlaanderen.be 
A: Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde
W: www.volleyvlaanderen.be
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Volley Vlaanderen heeft het Play Unified- 

label van Special Olympics Belgium ontvan-

gen. Special Olympics Belgium bevordert 

de sociale integratie van personen met een 

verstandelijke beperking door middel van 

sport. 

Ze promoten het Play Unified-concept 

waarbij een atleet samen speelt met een 

G-sporter. 

Hun droom is om ooit met een volley-

balploeg op de wereldspelen te staan. 

SmashVolley is een ideale manier om dit 

doel te bereiken! 

Zitvolleybal is de Paralympische variant van 

het zaalvolleybal. De spelregels komen gro-

tendeels overeen, maar zitvolleybal zorgt 

ervoor dat ook mensen met een fysieke 

beperking kunnen volleyballen. Sterk team-

werk, een doordachte strategie en snelle 

reacties zijn onmisbaar bij zittend volleybal. 

Wil je zelf een zitvolleybalploeg oprichten? 

Of sluit je liever aan bij een reeds bestaan-

de ploeg? Neem dan zeker contact met ons 

op!

Z I T V O L L E Y

In vergelijking met zaalvolleybal wordt 

zitvolley gespeeld op een kleiner veld 

met een lager net tussen beide speel-

helften. Het voornaamste verschil zit 

echter in het contact met de vloer. Het 

is verplicht om bij het spelen van de bal 

contact te houden tussen het zitvlak of 

de romp en de vloer.

In Vlaanderen mag iedereen met of 

zonder handicap zitvolleyballen. De 

ploegen zijn gemengd en er worden tor-

nooien gespeeld op recreatief niveau. 

Op internationale tornooien moet het 

team bestaan uit 6 spelers met een 

fysieke handicap en is classificatie 

vereist.


