Erkende sporttakken voor erkenningsreglement subsidies gemeente Heist-op-den-Berg

Sporttakken
American Football
Atletiek
Autosport
Badminton
Baseball
Basketbal
Biljart
Boksen
Boogschieten
Bowling
Cricket
Cycling
Dansen
Gewichtheffen
Golf
G-sport

Gevechtssporten

Gymnastiek
Handbal
Hengelsport
Hockey
Ijshockey
Judo
Ju-Jitsu
Kano/Kajak/Peddel

Subcategorieën: bijkomende info
classic(oldtimers), rallycross, rally en rally sprint, regularity, rittensport, slalom en marathon
baseball, softball, slowpitch softball, fastpitch softball
sporttak toegevoegd na goedkeuring CBS 19/01/2021
engels boksen (olympisch)
doelschieten (olympisch), field, doelschieten compound, handboogschieten

wielrennen (weg / piste), mountainbike, veldrijden, BMX,trial, indoor (cyclobal, kunstwielrennen)
ballroom, latin, actuele dansen, disco, freestyle, modern, jazz, hiphop, breakdance
gewichtheffen, powerliften, trekken, stoten, bench press, squat, dead lifting
verschillende disciplines
Chinese krijgskunsten: sanda, chinees worstelen, taijiquan
Contactsporten: All Style Karate, Sport Karate, Semi-Contact Karate, Light contact Karate, Full contact Karate, Point Karate
Specifieke Japanse Karate stijlen, Koreaans karate, Kempo, Kenpo, Kyusho Jutsu / Dim Mak, Taekwondo
Ringsporten: Mixed Martial Arts (M.M.A.),Muay Thai (Thaiboxing),Kickboxing, Kyokushin Budokai Allround Fighting
Worstelen: grieks-romeinse en vrije stijl
Wapensporten: Kendo, Jodo,Laïdo
Zelfverdediging: All Style JJ, Sport JJ, Tai Jitsu, Karate-Jitsu, Krav Maga, Pencaksilat, Hapkido, BJJ, Kung Fu, WuShu
Arnis Kali, Wing Chun, Combat-Sambo
artistieke gymnastiek, ritmische gymnastiek, ritmische gymnastiek per tuig, acrobatische gymnastiek, aerobic gymnastics, algemene
gymnastiek , tumbling, trampoline, dubbele minitrampoline, synchroon trampoline, ropeskipping

sporttak toegevoegd na goedkeuring CBS 09/03/2021
judo, sambo
kajak, kano, freestyle, kajak polo, G-kajak, zeekajak, lijn, toervaren, rivier, rafting, wildwater, marathon, slalom, sup, surfski

Karate
Klim- en bergsport
Korfbal
Modelvliegen
Motorsport
Onderwatersport
Oriëntatiesport
Paardensport
Petanque
Roeien
Rugby
Schaatsen
Schermen
Schieten
Skatesport
Sneeuwsport
Snooker
Speleologie
Squash
Tafeltennis
Tennis
Triatlon
Voetbal
Volleybal
Wandelen
Waterskiën
Watersporten
Zweefvliegen
Zwemmen

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

motorcross, trial
sportduiken, jeugdduiken, vrijduiken, duiken met handicap, technisch duiken, onderwaterhockey, vinzwemmen
looporiëntatie, mountainbike oriëntatie, ski oriëntatie, trial oriëntatie
dressuur, jumping, eventing, voltige, mennen, endurance, reining, horseball
boordroeien, koppelroeien
kunstschaatsen, synchroonschaatsen, langbaanschaatsen en shorttracken
floret, degen, sabel
doelschieten, kleischieten
inlineskaten, rolschaatsen, board- en planksporten, step
skiën, snowboard, vrijestijl, alpine, langlauf, schansspringen, nordic combined, telemark, speed, gras, roller, firngleiten

tennis, beachtennis, padel
triatlon, duatlon, aquatlon, wintertriatlon, crosstriatlon, winterduatlon
veldvoetbal, zaalvoetbal, strandvoetbal, minivoetbal
zaalvolleybal, strandvolleybal, parkvolleybal
wandelen, nordic walking
tornooi (guur, schans, slalom), blootsvoets, wakeboard, racing, kabelbaan
(zee)zeilen: verschillende disciplines: zeiljachten, zwaardboten, multihull,
toervaren, kano,kajak,rafting
windsurfen, kitesurfen, golfsurfen, SUP (Stand Up Paddle Boarding), zeilwagenrijden
zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, schoonspringen, openwaterzwemmen, reddend zwemmen

