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Wat is powerchairhockey?
Powerchairhockey wordt bijna uitsluitend gespeeld door sporters gezeten in een
elektronische rolstoel. Het is een ploegsport waar snelheid en tactiek worden gecombineerd.
De plastic gatenbal wordt gespeeld met een stick in de hand. Voor personen met een
beperkte armfunctie kan een aangepaste stick aan de rolstoel bevestigd worden.

Over de sport.
Elk team bestaat uit een doelverdediger en 4 veldspelers (superleague) of een
doelverdediger en 3 veldspelers (1e en 2e klasse). De sport wordt meestal gespeeld door
personen die in het dagelijks leven een elektronische rolstoel gebruiken, vaak personen met
een spierziekte.
De afmetingen van het veld zijn afhankelijk van de competitieklasse: 16 op 24
meter (superleague) en 10 op 20 meter (1e en 2e klasse). Een belangrijke
spelregel is dat persoonlijk contact niet wordt toegelaten: geen fysiek contact, geen
rolstoelcontact, geen stickcontact.

Een belangrijk aandachtspunt is dat het doelgebied (een halve cirkel voor het doel) enkel
voor de keeper toegankelijk is.
Elke sporter wordt (voor de hoogste afdeling) door een classificatiearts gekeurd en krijgt
op die manier een functiebeoordeling mee (omgezet in een cijfer). De som van deze cijfers
bepaalt de kracht van het team. Een team mag nooit meer dan 11 punten op het veld laten
spelen.

Rolstoelhockey in België.
ParanteePsylos vzw coördineert de sport op Vlaams niveau. De sportcommissie
powerchairhockey staat in voor breedtesportwerking van deze sport. In België kent
powerchairhockey een superleague, een 1e en een 2e klasse. De
sport wordt in een zevental clubs beoefend die dikwijls met meerdere teams aan
de competitie deelnemen. De nationale competitie wordt afgewerkt in drie tot vier
competitiedagen: de superleaguetornooien zijn op zaterdag, de overige klassen werken hun
competitie af op woensdagnamiddag.
Enkele teams nemen ook deel aan de Nederlandse competitie. Daarnaast is er in België een
Powerchairhockeyfoundation actief die de sport actief promoot onder jongeren via clinics,
open trainingen, workshops en stageweekends.

Powerchairhockey bij Spinnaker.
Spinnaker vzw telt zo’n 25 jongeren en volwassenen (van 8 tot 40 jaar) die
powerchairhockey beoefenen. Zij trainen ongeveer tweewekelijks op woensdagnamiddag in
de stedelijke sporthal Luchtbal (Antwerpen).
Sinds 2001 nemen we deel aan de powerchairhockeycompetitie onder de naam ‘Antwerp
Wheelblazers’. In de competitie treden we aan met vier ploegen (in de drie verschillende
klassen). In totaal hebben we al 15 titels behaald (verspreid over de verschillende ploegen
en de verschillende klassen). Er zijn bij ons veel jongeren met een spierziekte die
hockeyen. Het is de enige competitiesport met veel actie die zij kunnen beoefenen. Eén
ploeg treedt ook aan in de Nederlandse competitie en speelt in de 1e klasse – regio Zuid.
De trainingen worden begeleid door kinesisten en opvoeders van Heder vzw. Naast veel
ervaring met de doelgroep hebben zij zich in hun sporttak verder bekwaamd.

Hockey op internationaal vlak.
In 2002 werd de internationale federatie opgericht met als doel de spelregels
en wedstrijdreglementen voor rolstoelhockey internationaal te harmoniseren. Er worden
zowel Europese als Wereldkampioenschappen georganiseerd. België doet het niet onaardig
op wereldvlak en behoort momenteel tot de subtop. Ze tekenen wel altijd present op
Europese en Wereldkampioenschappen. Hun laatste wapenfeit was een 6e plaats op het
W.K. 2018. Hun beste prestatie is een zilveren medaille op het W.K.2014.

Wat is de kostprijs?
Voor een volledig jaar sportplezier betaal je 30 euro. Enkel voor het gezamenlijke vervoer
naar de competities vragen we een kleine bijdrage. Spinnaker vzw is een sportvereniging
erkend door de stad Antwerpen en Sport Vlaanderen. De powerchairhockeyspelers worden
aangesloten bij sportfederatie ParanteePsylos.

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

www.spinnaker-sport.be

www.heder.be
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