Wat is een classificatie?
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1 Inleiding
Classificatie groepeert sporters in sportklassen.
Dit gebeurt overal, denk maar aan de onderverdeling tussen mannen en vrouwen of
leeftijdsklassen.
Voor onze paralympische sporten is classificatie zeer belangrijk. Ze geeft de impact
aan van de beperking op de prestatie binnen de sporttak of sportdiscipline.
Classificatie is ontstaan om fair play te bevorderen, om elke persoon met een
beperking de kans te geven op een eerlijke wedstrijd. Via een puntensysteem,
gebaseerd op de mogelijkheden van de sporter, heeft men verschillende klassen
gecreëerd.
Elke sporter met een pathologie krijgt een klasse toegewezen. Als de pathologie
echter niet voldoende zwaar is, kan het zijn dat de atleet bepaalde sporten binnen
bepaalde federaties niet kan uitvoeren op competitieniveau. (https://www.paranteepsylos.be/tien-erkende-beperkingen-ifv-competitiesport).
In wat volgt zullen we het specifiek hebben over de classificatie voor g-zwemmers.

Er zijn verschillende soorten classificatie: voor blinden, voor doven, voor zwemmers
met een mentale beperking en voor de zwemmers met een fysieke beperking.
S1 tot S10 is voor de fysieke zwemmers, S11 tot S13 voor blinden (VI), S14 voor
intellectuele beperkingen (II) en S15 voor zwemmers met een autisme spectrum

stoornis. Doven hebben in België geen classificatie meer omdat ze hun eigen
sportcircuit hebben (Deaflympics).
In België hebben we de S16 klasse voor uitzonderingen die net niet voldoen aan de
criteria maar wel een pathologie hebben. Ook zwemmers die nog moeten wachten
op hun classificatie krijgen een S16*-klasse. De “*” verwijst naar deze “wacht” klasse.
Voor de fysieke klassen zijn er 10 onderverdelingen met elk 25 punten per klasse.
Zwemmers die net in de ene of in de andere klasse vallen, zijn vaak ofwel
teleurgesteld ofwel blij met de beslissing.
Het is noodzakelijk om te begrijpen dat het belangrijkste van alles het zwemmen is.
De techniek, het aantal zwemmensessies en een trainer die veel aandacht heeft voor
zijn zwemmer(s) zal veel bepalender zijn voor de prestatie dan de toegewezen
klasse. (https://www.parantee-psylos.be/uitslag-sportklasse-en-status)
De methode is een door het IPC erkend systeem.
Er bestaan drie soorten klassen:
De “S” klasse: klasse voor vrije slag, borstcrawl en vlinderslag
De “SB” klasse: klasse voor schoolslag
De “SM” klasse: klasse voor de medley (wisselslag)
De SM klasse is een optelsom van ((3xS)+SB)/4)
Je kan een film bekijken op het internet die de basis van classficatie uitlegt
https://youtu.be/NONGvy574DA

Wens je meer informatie hierover of wil je weten hoe je een classifciatie kan
aanvragen, dan kan je hiervoor mailen naar wedstrijd@boasvzw.be

Als je graag wat dieper wil ingaan op deze materie, kan je verder de informatie op
volgende pagina lezen:
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2 Voorbeelden van de verschillende Classificaties in het
zwemmen
De voorbeelden aangehaald in dit document zijn onvolledig. Sommige condities of
beperkingen die niet beschreven zijn in dit document kunnen ook passen in
onderstaande klassen.

2.1 Motorische klassen
S1:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich met de rolstoel en zijn vaak
afhankelijk van derden voor hun dagdagelijkse taken.
Voorbeeld: zwemmers met heel sterke coördinatieproblemen in de vier
ledematen. Ze kunnen geen bewegingen meer uitvoeren met hun benen,
romp en handen en hebben enkel een minimale bewegingsmogelijkheid in
hun schouders. Ze zwemmen meestal enkel op hun rug.
S2:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich met een rolstoel en zijn soms
afhankelijk van derden voor hun dagdagelijkse taken.
Vb.: zwemmers die de mogelijkheid hebben om hun armen en schouders te
gebruiken, maar niet hun benen, romp en handen. Zij hebben eveneens
ernstige coördinatieproblemen in de 4 ledematen.
S3:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich met een rolstoel, hebben hoge
rugletsels of belangrijke amputaties in alle 4 de ledematen.
Vb.: zwemmers die afwijkende armbewegingen kunnen uitvoeren, maar
geen benen en romp kunnen gebruiken. Zwemmers met ernstige
coördinatieproblemen in alle 4 de ledematen.
S4:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich met een rolstoel, hebben
rugletsels ter hoogte van de romp of belangrijke amputaties in 3 ledematen.
Vb.: Zwemmers die een behoorlijke armbeweging kunnen uitvoeren zonder
volledig gebruik van de handen, hebben geen spierspanning in de benen en
de romp. Zwemmers met coördinatieproblemen in alle 4 de ledematen, die
ernstiger zijn in de benen.
S5:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen soms met een rolstoel, hebben
rugletsels hoog in de lage rug.
Vb.: Zwemmers die een volledige armbeweging kunnen uitvoeren, zonder
spierspanning in de benen en de romp. Zwemmers met
coördinatieproblemen in verschillende ledematen.
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S6:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich met een rolstoel of andere
hulpmiddelen, hebben rugletsels laag in de rug of belangrijke amputaties in
2 ledematen of personen kleiner van 137cm of 130cm bij vrouwen.
Vb.: Zwemmers die een volledige armbeweging kunnen uitvoeren, met een
minimale rompcontrole en geen bruikbare beenbeweging. Zwemmers met
coördinatieproblemen in verschillende ledematen.
S7:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich meestal te voet of met
wandelhulpmiddelen, hebben heel lage rugletsels of coördinatieproblemen
aan dezelfde zijde van het lichaam of amputaties van 2 ledematen.
Vb.: Zwemmers met een volledige beweging in de armen en romp, met
minimale beencoördinatie.
S8:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich te voet, met of zonder
wandelhulpmiddelen. Meestal amputaties van 2 ledematen.
Vb.: Zwemmers met een volledige beweging in de armen en romp, met een
beencoördinatie. Zwemmers met 1 armbeweging.
S9:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich te voet, met of zonder
wandelhulpmiddelen. Iedere zwemmer in deze klasse zal uit het water
starten (uitgezonderd ernstige medische redenen). Amputatie van 1 lidmaat.
Vb.: Zwemmers met een ernstige verzwakking in 1 been of een zwemmer
met lichte coördinatieproblemen.
S10:
Zwemmers uit deze klasse verplaatsen zich te voet. Iedere zwemmer in
deze klasse zal uit het water starten (uitgezonderd ernstige medische
redenen). Minimale amputatie van 1 lidmaat of fysieke motorische
afwijkingen of belemmerde amplitudebewegingen in de gewrichten.
Vb.: Zwemmers met een minimale verzwakking in de benen of een
zwemmer met beperking in de heup.

2.2 Visuele klassen
S11:
Deze zwemmers zijn volledig blind.
Vb.: De zwemmers hebben een gezwarte zwembril en hebben een tapper.
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S12:
Deze zwemmers hebben ook visuele beperkingen, maar kunnen de vorm
van een hand waarnemen. Zware visuele oogafwijkingen (tunnelzicht,
waasvorming,…)
Vb.: De zwemmers hebben geen gezwarte zwembril maar hebben soms wel
nog een tapper.
S13:
Deze zwemmers hebben lichtere visuele beperkingen, maar lopen nog
steeds met een stok.
Vb.: Zwemmers met een kunstoog en een afwijking op het resterende oog.

2.3 Verstandelijke klasse
S14:
Deze zwemmers hebben een intellectuele beperking en kunnen vaak niet
volledig zelfstandig gecompliceerde dagdagelijkse taken uitvoeren. Er wordt
niet alleen naar het IQ gekeken in deze klasse.
Vb.: De zwemmers hebben ook coördinatie- en concentratiestoornissen.

2.4 Auditieve klasse
S15: (deze term wordt niet meer gebruikt).
Deze zwemmers hebben een apart circuit, de DEAFGAMES.
Sommige zwemmers hebben een inplant om hun gehoor te verbeteren.
Vb.: De zwemmers hebben allemaal een ernstige auditieve beperking.

3 Onderverdeling schematisch voorgesteld
Schematisch kan je de onderstaande tekeningen als voorbeeld nemen.
Maar let op, dit is geen vast systeem waaruit je zomaar een klasse zou
kunnen afleiden. Het is sterk vereenvoudigd.
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Enkel erkende pathologieën worden toegelaten in het zwemcircuit van het
BPC en het IPC.
Personen met de volgende pathologieën kunnen dus geen classificatie
krijgen: transplantaties, auditieve beperking, leerstoornissen, diabetes,
epilepsie, “Awkward” child (enfant maladroit), ontwikkelingsstoornissen,
spraakbeperkingen, ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).
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