
Belgian Organisation for Adapted 
Swimming, kortweg BOAS, is een 
organisatie die via de zwemclub 
de levenskwaliteit van mensen met 
een beperking verbetert. Zwemmers 
van alle leeftijden en beperkingen 
zijn welkom. BOAS heeft 7 clubs in 
West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-
Brabant en Brussel. Goed voor maar 
liefst 11 trainingsmomenten per 
week en 400 trainingen per jaar. 

Onze zwemmers komen met veel 
overgave en goesting sporten. Het 
uur zwemmen per week betekent voor 
hen niet enkel vooruitgang op fysiek 
vlak, maar heeft ook een positieve 
impact op hun sociaal en mentaal 
welzijn. Onze zwemmers nemen 
ook deel aan zwemwedstrijden 
en jaarlijks organiseert BOAS een 
(inter)nationale zomerstage, de kers 
op de taart van het sportjaar!

De werking van BOAS vertoont 
raakpunten met de praktijk van een 
kinesitherapeut. Door onze gerichte 
en persoonlijke begeleiding kan 
een zwemles een heel waardevolle 
aanvulling zijn op kinesitherapie. 
We werken met een groot aantal 
begeleiders in verhouding tot het 
aantal zwemmers zodat ze intensief 
kunnen begeleid worden.

Als kinesitherapeut leer je de 
zwemmer zijn lichaam beter kennen 

en gebruiken. Daarnaast breid je 
ook je eigen kennis uit. Bij BOAS 
krijg je immers de unieke kans om 
zowel on-the-spot als tijdens interne 
en externe opleidingen bij te leren 
van experten in het G-zwemmen.

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan ook eens op www.
boasvzw.be, www.facebook.com/
boasvzw.be/of www.instagram.
com/boasvzw/ voor verhalen en 
een blik achter de schermen. 

EXXTRA

Belgian Organisation for Adapted Swimming

Goesting gekregen om 1 uurtje per week zwemles te geven 
aan onze zwemmers met een beperking en zo het verschil te 

maken?  
Mail dan naar Marieke Verraes of Wim Auwerx via  

info@boasvzw.be of bel naar 0470 11 11 58. 

BOAS vzw zoekt (para)medisch 
geschoolde begeleiders die 

graag met zwemmen bezig zijn
“Als kinesist kan ik het verschil maken voor 
mijn G-zwemmers en krijg er veel energie 
van.” Katrien, kinesiste-trainster
“Deze stage heeft mijn beeld over G-sport 
ruimschoots verbreed. Hierdoor besef 
ik hoeveel inzet en energie achter jullie 
initiatief schuilt. Ik ben positief verrast en 
dankbaar dit te mogen meemaken. Voor 
herhaling vatbaar.”  

Lotte, student REVAKI UGent

“Dankzij de professionele inzet van kinesisten zijn we er 
samen in geslaagd om op amper 3 maanden tijd terug te 
kunnen zwemmen. Ik kijk er naar uit om wekelijks naar jullie 
te komen. Niet alleen om te komen zwemmen maar ook 
om een leuke babbel te hebben. Dit is een leuk moment 
waar ik niet alleen fysieke oefeningen doe maar ook mijn 
gedachten eens kan verzetten. Ik ga telkens met een goed 
gevoel terug naar huis. En ja, ik heb het beloofd, eens lente 
kom ik met mijn driewieler naar het zwembad.” 

Hendrik, G-zwemmer
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