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Het ABC voor G-zwemmers die 
willen deelnemen aan wedstrijden 

Kennismaking  met Classificatie

1

Lesgever
• André (Dries) Christiaens
– IPC Medische Classifier niv 1

– Ex Kinesist BPC Zwemteam
– Oprichter van BOASvzw
– Fasciatherapeut/ Ergonoom
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Autisme(spectrumstoornis)

Blinden en slechtzienden

Chronische aandoeningen

Doven en slechthorenden

Fysieke beperking – sport met rolstoel

Fysieke beperking – sport zonder rolstoel

Psychische kwetsbaarheid

Verstandelijke beperking

= verzamelnaam voor elke sportbeoefening of 

aangepaste beweegvorm van personen met 

beperking, kwetsbaarheid of chronische 

aandoening
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Inhoud
1. Waarom G-zwemmen?
2. Federaties
3. Soorten wedstrijden
4. De groepen van beperking
5. Classificatie (Wat, waarom, wie en hoe)
6. Disability vs. Ability
7. Uitzonderingsregels voor de zwemmer
8. Technische regels: start, stijl, aankomst,…
9. Aanvraag van een nationale classificatie
10. Lesgeven aan zwemmers met een beperking
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Waarom?

Iedereen kan leren zwemmen

Iedereen kan samen zwemmen

6
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Zwemmen naar meer 
zelfvertrouwen

Populair:
•zwemmen is ook bij de Paralympische 
spelen de meest populaire sport.

•Ook in België in al onze clubs zien we dit

Volledig zelfstandig en vrij:
•Enigste sport waarbij elke persoon met een 
beperking geen enkel hulpmiddel nodig heeft

Lichaamsaanvaarding:
•Meer dan in andere sporten geeft de 
zwemmer zich “bloot” zoals hij “echt” is. Een 
sterk staaltje van eigenwaarde!

7

Federaties

– Parantee Psylos in overgang naar G-sport 
Vlaanderen : Vlaamse federatie voor mensen 
met een beperking

– LHF: Waalse federatie voor mensen met een 
beperking

– Paralympic Team Belgium (BPC): Belgische 
paralympisch comité

8
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Federaties

– IPC: Internationaal paralympisch comité

– World Para Swimming

– VIRTUS (vroeger INAS): Internationale 
federatie voor sporters met een mentale 
beperking

– DEAFLYMPICS: Internationale federatie voor 
mensen met een auditieve beperking

9

Soorten wedstrijden?

A. Nationaal:
1. (alle categorieën): competitief – BPC 
2. VE –circuit
3. Special Olympics Belgium
4. VZF wedstrijden (integratie en inclusie)

1. Splash (-12 jaar)
2. Reguliere wedstrijden (gn selectie)
3. Nationale wedstrijden (selectie)

B. Internationaal:
1. Paralympische sportwereld (IPC sport –

fysieke, visuele en verstandelijke groep)
2. VIRTUS – competitie (verstandelijke 

groep)
3. Special Olympics (verstandelijke groep)
4. Deaflympics (auditieve groep)
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Wat is 
classificatie?

• Groepering van 
zwemmers met 
vergelijkbare 
vaardigheden met het 
doel om in de sport te 
concurreren een eerlijk 
(fair) veld van competitie

11
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• Competitie kan niet bestaan 
zonder dat er een 
classificatiesysteem zou 
bestaan!

• Omgekeerd, classificatie is 
nutteloos, behalve als de 
competitie goed 
georganiseerd is.

Event Result

Men's 100 m Freestyle S1 02:41.93

Men's 100 m Freestyle S2 01:58.75

Men's 100 m Freestyle S3 01:40.50

Men's 100 m Freestyle S4 01:22.77

Men's 100 m Freestyle S5 01:11.99

Men's 100 m Freestyle S6 01:04.25

Men's 100 m Freestyle S7 01:00.62

Men's 100 m Freestyle S8 00:59.85

Men's 100 m Freestyle S9 00:53.46

Men's 100 m Freestyle S10 00:51.51
Men's 100 m Freestyle S11 00:57.68

Men's 100 m Freestyle S12 00:53.90

Men's 100 m Freestyle S13 00:53.52

Men's 100 m Freestyle S14 00:51.80

Pieter Timmers 00:47.80
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1. Verstandelijk groep
2. Auditieve groep
3. Visuele groep
4. Fysieke - motorische groep

Elke groep krijgt een klasse met de letter “S” van 
Swimming, 
“SB” van Breaststroke en 
“SM” van Medley (wissel)

De groepen van beperking

14
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Toegevoegd*:
- Locomotorische beperking
- Spina (Centraal zenuwstelsel 
kwetsuur)
- Cerebral palsy (CP – zenuw

hersentrauma)
- Amputatie
- Dysmelia (afwijkende anatomische
vormen)

- Achrondroplasia (Dwerggroei) 
- Arthrogryphosis (beperkte 
beweging)
- Verstandelijke beperking
- Visuele beperking

*: mits een verlies van 15 punten op de 
medische test

Niet Toegevoegd:
- Transplantaties
- Auditieve beperking
- Leerstoornissen
- Diabetes
- Epilepsie
- “Awkward” child (enfant 

maladroit)
- Ontwikkelingsstoornissen
- Spraakbeperkingen
- ADHD (Attention 

Deficit/Hyperactivity
Disorde)

Welke fysieke beperkingen 

zijn toegestaan?

15

Sport specifieke test 

medische test 
(medishe testen en
onderzoeken)

+
Observatie tijdens
competitie
(enkel international) 

+

Hoe verloopt de classificatie?

16
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Verschillende groepen:

• Autisme
• Hyperactiviteit
• Gedragsstoornissen
• Zwakbegaafd
• .....

ÞAlgemene deler : Concentratie

Verstandelijke beperking
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Medische test:
- Bewijsmateriaal voor drie criteria (IQ ≤ 75, IQ 

vastgesteld voor 18jr, invloed IQ op dagelijks 
functioneren) 

- Internationaal wordt er gebruikt gemaakt van de 
WASI testen

Dit samen met een observatie tijdens competitie 
(controle van ritme)

Verstandelijke beperking
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Medische test van het gehoor. 

Wedstrijden en organisaties onder de deaflympics.
Zwemmen meestal mee in de reguliere clubs.

Vroeger kwamen deze zwemmers uit onder de klasse 
S15.

Auditieve beperking
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De Classificatie wordt 
gedaan door IPC erkende oogartsen.

S11, S12 en S13 zijn de classes voor de visuele 
zwemmers. S11 zijn de visuele zwemmers die het 
slechts tot niets zien.

S11 zwemmers moeten altijd een verduisterde 
zwembril dragen

Visuele beperking
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De Classificatie wordt gedaan door IPC erkende 
Technische en medische classifiers.

S1 tot S10 zijn klassen voor de fysiek beperkende  
zwemmers

Er zijn in de SB klasse maar 9 klassen.
SM zijn dit er 10.

Motorische beperking

27

Onderverdeling

- Amputaties
- Dysmelia (bot-afwijking)
- Spinal 
- Cerebal Palsy (CP)
- Achondroplasie (dwerggroei) 
- Arthrogryposis (multiplex congenita)
- Myopathy/Neuropathy
- Brachial Plexus

28
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• Voor we beginnen?

– Documenten van de dokter die een duidelijke 
pathologie aanduid. (WHO: International 
Classification of Functiong, Disability and Health)

– Een medische klasse geeft nog geen toelating tot 
het zwemcircuit van BPC/IPC.

Hoe gebeurd de motorische classificatie? 

29

Welke fysieke testen?

–Coördinatie testen

– Spierkracht testen

–Passieve gewrichtsbewegingstesten

–Amputatie metingen

– Lichaamslengte (afwijking)

30
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Technische Assessment

 

World Para Swimming Classification Rules and Regulations, January 2018 
©2018 International Paralympic Committee – ALL RIGHTS RESERVED 94 

Figure 5 - Steps of the Technical Assessment – Physical Impairment 

Assessment of water safety

- glide push off from wall

- face float / back float

- rotate face -> back

- 50m swim (any stroke)

Stop Technical Assessment 

for safety reasons
Classification Not Completed

Unsafe

Physical Assessment Result 

identifies the Sport Class

Assessment of Start/Turn

(race start into 100m)

100m Freestyle with 

turns 

(50m steady, 50m 

increased speed)

50m Freestyle kick 50m Backstroke kick

100m Backstroke 

(with start)

(50m steady, 50m 

increased speed)

100m Breaststroke

(50m steady, 50m 

increased speed)

Sculling

Technical Assessment Score, 

incl Start/Turn

Allocation of Exceptions

Allocation of Sport Class 

Adding Start/Turn points

Warming up

50m butterfly

(25m steady, 25m 

increased speed)

6 x 50m even pace with 20s rest 

(pace decided by panel, approx. 

60% race pace)

Athletes with single upper or lower limb 

deficiency / disproportionate short 

stature / leg length difference
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Assessment and adding of 

Start / Turn points

50m Breastroke kick50m Butterfly kick

  

33

Valide persoon 300 punten
voor S 
Klasse

290 punten
voor SB 
Klasse

Armen 130 110
Benen 100 120
Romp 50 40
Start 10 10
Keerpunten 10 10
Totaal 300 290
Minimaal
criteria voor
beperking

285 275

34
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• Resultaat

Welke klasse? 

Sport Class Point Score Sport Class Point Score 

S1 ≤65 SB1 ≤65 

S2 66-90 SB2 66-90 

S3 91-115 SB3 91-115 

S4 116-140 SB4 116-140 

S5 141-165 SB5 141-165 

S6a 166-190 SB6a 166-190 

S7b 191-215 SB7b 191-215 

S8 216-240 SB8 216-240 

S9 241-265 SB9 241-275 

S10 266-285 

- Iedere klasse bestaat uit 25 punten

35

S Strokes SB Strokes SM Strokes
S1 – S10
(10 
Classes)

SB1 – SB9
(9 Classes)

SM1 – SM10
(10 Classes)

Freestyle,
RugCrawl,
Vlinderslag

Schoolslag
(Breast)

Wissel
(medley)

Alle zwemmers krijgen een klasse voor S, SB en SM
Enkel bij medische redenen niet!

36
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Schematisch voorgesteld
Enkel als richtlijn..!!

37

• Wat?

(enkel nationaal)
S16, SB16, SM16:
Zwemmers die niet voldoen aan de minimale criteria 
+ zwemmers die wachten op hun nationale 
classifiatie (1 jaar de tijd)

S 16 klasse ? 

38
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- Visuele beperking: geen aanpassing

- Doven: lichtsignaal of contact door begeleider

- Down-syndroom: medisch gevaar! Let op

- Amputaties en dysmelia:
- dubbel arm amputatie

- let op voor de tuimeling

- enkele arm amputatie
- start met 1 hand

- eenzijdige been amputaties :
- stabiliteit

- dubbele onderbeenamputaties onder de knie
- zitten op hun knieën
- leg een handdoek op de startblok

- dubbele onderbeenamputaties boven de knie
- stompen zijn te gevoelig
- bij crawl, 1 extra SS arm beweging
- leg een handdoek op de startblok

Hoe Starten?

39

• Voorbeelden

Hoe starten

40
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Voetenstart : enkel voor 
S/SB/SM1-3

42
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• Aankomst

43

Uitzonderingsregels voor de zwemmer

• Ook wel “Coding” genoemd.
• Code van de uitzonderingen.

• De idee was om een systeem te kunnen gebruiken die de 
zwemmer zijn beperking duidelijk maakt tijdens de start, 
keerpunten en/of zwemstijl.

• Onthoud  goed: De doelstelling van de “Rule Exceptions” is 
om een “Fair play” competitie te kunnen aanbieden en NIET 
om het standaard zwemniveau te verlagen!

44
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Coding

• Wordt  altijd overlopen door de kamprechter voor de start 
van iedere reeks.

• “Letters” geven een start uitzondering weer.

• “Nummers”  geven een uitzondering weer tijdens het 
zwemmen in functie van de zwemstijl.

– even nummers zijn rechts en oneven nummers zijn links
– 1 tot 7 gaan over de handen, 8 tot 12 gaan over de voeten

45

Uitzonderings
regels

Exception Beschrijving Ref.
H Auditieve 

beperking (licht of 
signaal verreist

5.4.4.3.

Y Startapparaat 3.1.3.8; 3.3.1.3.

E Niet mogelijk om 
te grijpen in 
rugcrawl

3.3.1.3.

A Assistentie verreist 3.1.3.8; 3.1.3.2.

46
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Uitzonderings
regels

Exception Beschrijving Ref.
0 Niets

1 Één hand start 3.3.1.1.

2 Één hand aantikken (schoolslag) 3.4.6.3.

3 Gelijktijdige intentie om aan te 
raken(schoolslag)

3.4.6.3.

4 Één hand aantikken (Vlinder) 3.5.2.4.

5 Gelijktijdige intentie om aan te raken 
(Vlinder)

3.5.4.1.

7 Deel van bovenlichaam moet raken 3.4.6.2.; 
3.5.2.3.

8 Rechtervoet moet naar buiten draaien 3.4.5.1.

9 Linkervoet moet naar buiten draaien 3.4.5.1.

12 Slepen van de benen of toont intentie 
om uit sluiten 

3.4.4.1.

”+” Dolfijn beweging is mogelijk 

47

De “+”
Dolfijn of Vlinderslag beenbeweging 
is fysiek mogelijk om uit te voeren.

Illegale  Schoolslag Kick:
Betekent dat de zwemmer de fysieke 
mogelijkheid bezit om een dolfijnslag 
beweging uit te voeren, waardoor de 
zwemmer een DQ zal krijgen als hij dit ook 
zal doen tijdens de schoolslag.

World Para Swimming 
handleiding (Rule book)
https://www.paralympic.org/sites/default/files/docu
ment/180313084120174_2018_03_WPS%2BRules
%2Band%2BRegulations%2B2018.pdf

48

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/180313084120174_2018_03_WPS%2BRules%2Band%2BRegulations%2B2018.pdf
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• ‘Bc’ = ‘Belgium Confirmed’
• ‘Bfrd’ = ‘Belgium Fixed Review Date’
• ‘Bcnc’ = ‘Belgium Classification Not Completed’

• ‘NE’ = ‘Not Eligible’ beoordeelt in één of andere 
fase, bij zwemmen wordt dit de S16 klasse.

• ‘IM’ = ‘Intentional Misrepresentation’

Status van de klasse

49

• Alle aanvragen tot classificatie, zowel nationaal als 
internationaal, verlopen via G-sport Vlaanderen (ex Parantee)

• Neem bij interesse eerst contact vooraleer te starten met het 
samenstellen van je aanvraagdossier, zo ontvang je steeds de 
meest recente procedure & nodige documenten. 

• Je kan altijd om medische redenen een nieuwe classificatie 
aanvragen

• Contact: Sofie Meneve, classificatie@parantee-psylos.be

Aanvraag van een nationale 
classificatie

50

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
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• Procedure PI (FYS)

– Indienen aanvraagformulier en MDF PI (laten invullen door eigen arts)

– Toelatingsproef (door federatiearts, al dan niet vanop afstand) à eligible 
(geschikt) of not eligible voor EEN competitiesport (erkende beperkingen)

– Functionele proef zwemmen (door functionele classificeerder zwemmen) à
eligible of not eligible voor de zwemsport à zwemklasse & status 
(geldigheidsduur) + uitzonderingsregels

• Procedure VI (VI)

– Indienen aanvraagformulier en MDF VI (laten invullen door eigen oogarts)

– Toelatingsproef (door federatiearts, al dan niet vanop afstand) à eligible 
(geschikt) of not eligible voor EEN competitiesport

– Indien eligible: B1=S11, B2=S12, B3=S13 + uitzonderingsregels

Aanvraag van een nationale 

classificatie

51

• Procedure II (VE)

– Indienen VE-attest (laten invullen door eigen arts of psycholoog)

• Kostprijs

– PI/VI 40€ 

– II gratis 

• Timing

– PI/VI -16 weken

– II -4 weken

• Classificatielijsten

– Te zien op de websites

Aanvraag van een nationale 

classificatie

52

http://www.parantee.be/documents/Classificatiedocumenten/Doc1_classificatie_aanvraagformulier%20g-sporter.docx
http://www.parantee.be/documents/Classificatiedocumenten/Doc2_classificatie_medisch%20diagnoseformulier%20PI.docx
http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=480&lang=1
http://www.parantee.be/documents/Classificatiedocumenten/Doc1_classificatie_aanvraagformulier%20g-sporter.docx
http://www.parantee.be/documents/Parantee_Classificatie/Doc3_classificatie_medisch%20diagnoseformulier%20VI_5okt17.docx
http://www.parantee.be/documents/Parantee_Classificatie/Doc4_classificatie_attest%20VE_2.pdf
http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=497&lang=1
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• Nationale ?

53

Disability vs. Ability

“beperkingen van de zwemmer”

“mogelijkheden van de zwemmer”

• Wat is het verschil en tot wat kan het ons 

brengen in een begeleiding, in een training.

• Gebruik van de Coördinatie – Spierkracht –

ROM - afmetingen

54
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• Zwemmers mogen geen hulpmiddelen dragen 

om hun snelheid of ligging te verbeteren. 

• Taping of verbanden moeten op voorhand 

door de kamprechter gezien worden. Hij 

beslist of er mag gezwommen worden 

• Zwembrillen mogen gedragen worden. 

55

Onthoud goed

Competitie bij mensen met een handicap kan 
niet bestaan zonder dat atleten 

geclassificeerd zijn.

EN

Eveneens is classificatie totaal zinloos als 
de trainingen en competitie niet goed 
georganiseerd en uitgevoerd worden.

56
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• Je kan soms goed doen voor enkele mensen, 
maar het is moeilijk om altijd voor iedereen 
goed te doen....

• Hou in gedachte dat er nooit een perfect 

sluitend systeem zal bestaan voor iedere 

atleet.... 

Feiten....

57

Key 
concepts

”Ik kan dit niet”
“train the brain”
“Fast Tracking”
“Bad Coaching”
“Event specific”
If you can walk, you can kick”
“What you’ve got you have to use”
“what you see is not always what you get”-
gebruik de juiste intentie!
“niet iedereen is een topper, maar laat ze 
het tenminste proberen”

58
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Specifieke 
aandachts-

punten

- Shunt in Spina Bifida of CP
- Let op met ongevallen

- Spina Bifida
- Lage reactie, visuele problemen

- Dysreflexie
- Bij complete tetra of para: gn stress

- Medicatie
- Wat nemen onze zwemmers eigenlijk?

- Leerstoornissen
- Veel CP’s hebben dit (gn IQ probleem)

- Spraakstoornissen
- AH probleem bij Athetoid en Ataxic

- Hydratatie
- Probleem van uitdroging. Medisch

- Amputaties
- Vermijd warme douches

60
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Specifieke 
aandachts-

punten

- Spacticiteit
- Geef het tijd. Niets aan te doen.

- Open wonden
- Niet zwemmen

- Contracturen
- Door het passief zitten. Bouw stretch

moment in
- Hands on!

- Laat ze het voelen; laat ze het 
zelf doen

- Epilepsie
- Het kan snel en fataal zijn!

- Astma
- Zorg dat medicatie in de buurt is

61

Specifieke 
aandachts-

punten

- Fysieke factoren
- Bij geboorte of niet, gewicht, lichaamsbouw

- Auditieve beperking
- Interactie met de omgeving
- Evenwicht
- Auditieve informatie

- Visuele factoren
- Kwetsuren
- Orientatie
- Groepsgevoel
- Einde van het zwembad?

62
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Volgende 
opleidingen? - Zwem eens met een beperking

- Stage bij de G-clubs
- Advies door de nationale trainer
- Online advies op aanvraag
- Bij leren tijdens een opentraining
- Opleiding in jouw club
- 4 juni

63

Volgende 
opleidingen? - Zwem eens met een beperking

- Stage bij de G-clubs
- Advies door de nationale trainer
- Online advies op aanvraag
- Bij leren tijdens een opentraining
- Opleiding in jouw club
- 4 juni

64
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Vragen?

65

Bedankt voor uw aandacht

66
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secretaris@boasvzw.be

T: 0497 48 47 83

info@gsportvlaanderen.be

T: 09 243 11 70

67

mailto:secretaris@boasvzw.be
mailto:info@parantee-psylos.be
tel:003292431170

