Competitie
In Vlaanderen en België worden verschillende competities
georganiseerd, zodat iedereen op zijn niveau kan spelen.
Zo zijn er twee bekercompetities: De Beker van België en de
Beker van Vlaanderen.
De reguliere competitie is het hoogste niveau en wordt gespeeld
met heen- en terugwedstrijden. De tornooiencompetitie is het
tweede competitieniveau waarbij de teams het in een reeks
tornooien tegen elkaar opnemen.
Jeugd
Tijdens de Jeugdtrainingen en 3X3 on wheels-tornooien kunnen
jeugdspelers en beloftevolle jongeren tot ontplooiing komen.
Deze activiteiten worden met steun van Sport Vlaanderen
georganiseerd doorheen het jaar.
Enkele jeugdspelers hebben de stap reeds gezet naar de
competitie en anderen nemen deel aan (inter)nationale
jeugdtornooien.

Basketbal Vlaanderen
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3X3 on wheels
Naast de competitievormen worden 3X3 on wheels tornooien
i.s.m. de clubs georganiseerd. Met deze tornooien willen we
vooral jeugdspelers, jongeren en recreanten bereiken die (nog)
geen competitie spelen. Er is ook een aparte Elite reeks voor de
spelers die wel competitie spelen.

Interessante links
Basketbal Vlaanderen
Info over rolstoelbasketbal en de clubs:
www.basketbal.vlaanderen/ rolstoelbasketbal
Overzicht activiteiten voor jeugd en recreatie:
www.basketbal.vlaanderen/agenda/ rolstoelbasketbal
Parantee-Psylos
Classificatie rolstoelbasketbalspelers:
www.parantee-psylos.be/classificatie
Belgian Paralympic Committee
www.paralympic.be
International Wheelchair Basketbal Federation
www.iwbf.org

Rolstoelbasketbal,
een sport
om te

beleven

Classificatie, dat is klasse!
Classificatie groepeert sporters in sportklassen, volgens
hun functionele bewegingsmogelijkheden tijdens het
rolstoelbasketten. Het classificatiesysteem draagt bij aan het
waarborgen van eerlijke competitie.
In rolstoelbasketbal krijgen de spelers classificatiepunten
toegekend van 1.0 (laagpunter) tot 4.5 (hoogpunter). Hoe
hoger de punten, hoe groter de mogelijkheden van de
sporter zijn. Het maximale toegestane puntenaantal per
opgesteld team is 14.5 voor clubteams en 14.0 voor nationale
teams. Het samenstellen van een team vraagt dus specifiek
tactisch inzicht van de coach.
Parantee-Psylos staat in voor de classificatie van
rolstoelbasketbalspelers.
Rolstoelbasketbal
Rolstoelbasketbal is een van de meest populaire en wereldwijd
bekende teamsporten voor sporters met een fysieke
beperking. De spelregels tegenover het validen basketbal zijn
slechts minimaal aangepast in functie van het gebruik van de
rolstoel. De sport kwam in 1960 voor het eerst op de
Paralympische Spelen.
Een tiental clubs in Vlaanderen hebben 1 of meerdere
rolstoelbasketbalteams, waaronder enkele ook een
jeugdopleiding.

Iedereen kan rolstoelbasketbal spelen
Veelvoorkomende fysieke beperkingen van
rolstoelbasketbalspelers:

Ruggenmerg:
• Ruggenmergletsel
• Spina Bifida
• Polio
• Paraplegie

Andere:
• Botbreuken met blijvende misvormingen
• Misvorming van de botten
• CP of hersenverlamming
• Spierdystrofie
• Amputatie

Heup:
• Heupprothese
• Ziekte van Perthes
• Onherstelbare schade gewrichtskraakbeen

Knie:
• Knieprothese
• Onherstelbare schade gewrichtskraakbeen
• Onherstelbare schade ligamenten

Enkel:
• Fixatie van meerdere gewrichten
• Onherstelbare schade gewrichtskraakbeen
• Significante instabiliteit

