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Wat?
Boccia is een sport die erg lijkt op het meer bekende petanque. Het is een sport
voor rolstoelgebruikers met een fysieke beperking (bv. hersenbeschadiging of
spierziekte). Boccia kan zowel door sporters met een evolutieve als een nonevolutieve
aandoening gespeeld worden.

Over de sport.
Het doel van deze sport is om gekleurde, lederen ballen (6 rode en 6 blauwe) zo
dicht mogelijk bij de witte doelbal te gooien of te rollen. Diegenen die niet zelf kunnen
gooien of werpen, mogen gebruik maken van een werpgoot ('ramp') en een assistent. Die
zit met zijn rug naar het speelveld en mag enkel de instructies van de atleet uitvoeren.
Door deze aanpassingen wordt deze sport bereikbaar voor personen met een ernstige
fysieke beperking.
Het speelveld is 6 op 12,5 meter.

Boccia in België.
Boccia wordt in België in verschillende clubs beoefend (zowel op competitief als op recreatief
vlak). In België zijn zo’n 10 clubs actief. Naast de Vlaamse en de Belgische competitie (deze
competitie omvat telkens een weekend) zijn er ook recreatieve tornooien. Er zijn individuele
en ploegcompetities.

Boccia op internationaal vlak.
Boccia staat sinds 1984 op het paralympisch programma en wordt in 42 verschillende lan
den, verdeeld over alle continenten, beoefend. Het is één van de snelst groeiende
paralympische sporten.

Classiﬁcatie.
De atleten worden, afhankelijk van hun fysieke beperking en hun functionele
mogelijkheden, ingedeeld in 5 categorieën. In competitie speel je enkel tegen
sporters van je eigen categorie.

Boccia bij Spinnaker vzw.
Spinnaker vzw heeft 8 bocciagroepen die wekelijks trainen. Elke groep bestaat
uit zo’n 6 sporters. De competitiespelers (die deelnemen aan het Vlaamse en
Belgische kampioenschap, de Nederlandse competitie en de woensdagnamiddagcompetitie)
en de recreatieve spelers trainen apart. Bij de competitiespelers trainen atleten van dezelfde
categorie samen. De recreatieve spelers worden ingedeeld volgens spelniveau en
spelinzicht. Hier maken we geen onderscheid in de manier waarop ze spelen (classificatie).
De trainingen worden begeleid door kinesisten van Heder vzw. Naast veel ervaring met de
doelgroep hebben velen van hen een specifieke bocciatrainersopleiding gevolgd.

Wat is de kostprijs?
Een jaar bocciaplezier kost 10 euro (recreatief) of 20 euro (competitief).

Spinnaker en de federaties?
Spinnaker vzw is een sportvereniging erkend door de stad Antwerpen en Sport
Vlaanderen. De sporters worden aangesloten bij de erkende sportfederaties Parantee
Psylos (voor competitiesport) en Sporta (voor recreatieve sport).

Hoe neem je contact met ons op?
SPINNAKER VZW
GALJOENSTRAAT 2 2030 ANTWERPEN
03/541.33.80

www.spinnaker-sport.be
spinnaker sport

www.heder.be

