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Voorwoord 

 

Voor u ligt het verslag van mijn onderzoek naar een leven lang sporten voor mensen met een 

beperking in de gemeente Eersel. Ik heb het onderzoek op vrijwillige basis uitgevoerd in opdracht van 

Het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) om de tijdens mijn studie opgedane kennis in de 

praktijk te brengen en werkervaring op te doen. 

Zelf ben ik ook een fanatiek sporter en ik ben blij dat ik dit onderzoek heb mogen doen. Het zou mooi 

zijn als iedereen, met of zonder beperking, net zo’n plezier kan beleven aan sporten als ik en ik hoop 

dat ik daaraan voor deze specifieke doelgroep een kleine bijdrage heb kunnen leveren.  

Het is mijn tweede onderzoek dat ik zelfstandig heb uitgevoerd en heb er veel van geleerd. Ik heb de 

samenwerking met de leden van het PMB als prettig ervaren en daar wil ik hun bij deze voor 

bedanken. Ik wil in het bijzonder de voorzitter, Thjeu Houben, bedanken. De gesprekken die ik met u 

gevoerd heb, heb ik als nuttig en plezierig ervaren en zorgden ervoor dat ik gemotiveerd verder kon 

en niet vast liep. Daarnaast ben ik blij dat ik het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om het 

onderzoek op mijn eigen manier uit te voeren. 

Ik wens u veel plezier tijdens het lezen van mijn verslag. 

 

Kelly Ansems, 19 juni 2013  
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Samenvatting 

 

Het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) Eersel is een vrijwilligersorganisatie die 

belangen behartigt en ondersteuning biedt voor mensen met een beperking in de gemeente Eersel. 

Eén van de doelen van deze organisatie is dat iedereen met een beperking een leven lang kan 

sporten in de gemeente Eersel. Vandaar dit onderzoek met als hoofdvraag: “Wat is er nodig om 

mensen met een beperking in de gemeente Eersel een leven lang te kunnen laten sporten?” Deze 

vraag is beantwoord door middel van deelvragen over wat er nodig is om een leven lang te kunnen 

sporten, waaruit de doelgroep bestaat, wat hun behoeften en belemmeringen zijn met betrekking tot 

sport en hoe mensen met een beperking kunnen sporten in de gemeente Eersel.  

In dit onderzoek is het Triade-model als leidraad gebruikt. De drie gedragsdeterminanten motivatie, 

capaciteit en gelegenheid zijn onderzocht aan de hand van een enquête die is gehouden onder de 

doelgroep en door middel van open vragen aan sportverenigingen en zorginstellingen binnen de 

gemeente Eersel. 

Uit de resultaten is grofweg gebleken dat er voldoende motivatie is om te sporten, maar dat men niet 

genoeg op de hoogte is van de eigen capaciteiten, dus welke sport men met welke beperking kan 

beoefenen. Gelegenheid om te sporten is er voor mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke 

beperking heel weinig. Voor de rest van de doelgroep, mensen met een verstandelijke, geestelijke of 

psychiatrische beperking en ouderen, zijn er wel verschillende mogelijkheden om (aangepast) te 

sporten. Zwemmen, fitness en paardrijden zijn populair onder de respondenten en zijn al te beoefenen 

door iedereen. Twee voorwaarden om te kunnen sporten die overeen kwamen uit de behoeften van 

de doelgroep én uit de belemmeringen van de sportverenigingen zijn goede begeleiding en (financiële 

hulp voor) hulpmiddelen.  

In het hoofdstuk “Aanbevelingen” worden adviezen gegeven aan het PMB om de doelgroep en de 

sportverenigingen bewust te maken van de capaciteiten en gelegenheid van mensen met een 

beperking om te kunnen sporten. Daarnaast wordt geadviseerd om meer gelegenheid te creëren, 

voornamelijk voor mensen me een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt als eerste iets verteld over de opdrachtgever, namelijk Platform voor Mensen 

met een Beperking (PMB) gemeente Eersel. In de paragrafen worden achtereenvolgens de 

aanleiding, doelstelling, vraagstelling, relevantie en de belangrijkste begrippen uitgelegd. 

 

PMB Eersel is een vrijwilligersorganisatie die belangen behartigt en ondersteuning biedt voor mensen 

met een beperking in de gemeente Eersel. Onder deze doelgroep vallen zowel mensen met een 

lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke, psychische of meervoudige handicap, als ouderen en mensen 

met een chronische ziekte. Het PMB gebruikt als leidraad de “Standaardregels over gelijke kansen 

voor personen met een handicap” van de Verenigde Naties. De regels omschrijven de 

verantwoordelijkheid van elk land voor mensen met een handicap en geven voorstellen over wat een 

land kan doen zodat mensen met een handicap kunnen leven zoals andere mensen (Platform 

Handicap en Ontwikkelingssamenwerking, 1999). 

 

PMB Eersel: 

- Wil een spreekbuis zijn voor mensen met een beperking. 

- Behartigt collectieve belangen van mensen met een beperking door deel uit te maken van de 

Adviesraad WMO Eersel, maar ook door rechtstreeks in contact te treden met de gemeente 

Eersel of andere instanties.  

- Staat open voor persoonlijke belangen van de doelgroep, indien dit kan leiden tot collectieve 

verbeteringen.  

- Bevordert de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten in de gemeente Eersel. 

Ook bevorderen zij de toegankelijkheid van voorzieningen en informatie en de acceptatie van 

mensen met een beperking door middel van publiciteit en gerichte acties.  

 

Het PMB bestaat momenteel uit 18 leden, zij zijn allen vrijwilliger. Er zijn 3 werkgroepen actief, 

namelijk de werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid), de werkgroep WMO 

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de werkgroep PR (Public Relations). Het is belangrijk dat 

de vrijwilligers uit alle kerkdorpen van de gemeente Eersel afkomstig zijn. Dit kunnen mensen zijn met 

een beperking, maar ook mensen zonder beperking die zich willen inzetten. 

Het PMB vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan 

de maatschappij, dat gemeente Eersel in haar beleid en uitvoering kansen schept voor deze 

doelgroep en dat de omgeving hun accepteert als gelijkwaardige individuen.  

(Platform voor Mensen met een Beperking, 2012) 
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1.1 Aanleiding 

De aanleiding van het onderzoek was de nieuwe sport- en accommodatiebeleidsnota. Het Platform 

voor Mensen met een Beperking wil dat daarin meer aandacht wordt besteed aan mensen met een 

beperking. 

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van de organisatie is dat iedereen met een beperking een leven lang kan sporten in de 

gemeente Eersel. 

Het doel van de onderzoeker is het in kaart brengen van de mogelijkheden, behoeften en 

belemmeringen van mensen met een beperking in de gemeente Eersel met betrekking tot sporten en 

aan de hand daarvan een advies uitbrengen aan PMB Eersel. 

 

1.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag is: Wat is er nodig om mensen met een beperking in de gemeente Eersel een leven 

lang te kunnen laten sporten? 

Deze vraag wordt beantwoord door middel van de volgende deelvragen: 

1. Wat is er nodig om een leven lang te sporten? 

2. Waaruit bestaat de doelgroep ‘mensen met een beperking in de gemeente Eersel’? 

3. Wat zijn de behoeften en belemmeringen van de doelgroep met betrekking tot sporten?  

4. Hoe kunnen mensen met een beperking in de gemeente Eersel sporten? 

 

1.4 Relevantie 

Gemeente Eersel bestaat uit 18.212 inwoners (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012). Landelijk 

heeft ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking een beperking (Sociaal en Cultureel Planbureau 

[SCP] 2012). Dat betekent dat er in de gemeente Eersel zo’n 2.732 mensen wonen die leven met een 

beperking. 

 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat sporten bijdraagt aan een gezonder en gelukkiger leven voor 

mensen met een beperking. Zo is er voor sporters met een lichamelijke beperking een significant 

hogere score op tevredenheid over het leven en kwaliteit van leven (op lichamelijk, psychisch en 

sociaal vlak) ten opzichte van mensen met een lichamelijke beperking die niet sporten (Yazicioglu, K., 

Yavuz, F., Goktepe, A.S. & Tan, A.K. (2012). Wel is het een voorwaarde dat de positieve ervaringen 

voor de deelnemer toenemen (Cocquyt & Sigmund, 2010). Ook bij mensen met een verstandelijke 

beperking heeft sport positieve effecten op zowel het fysieke als op het psychosociale vlak (Duijf, 

1997). Om die reden is het relevant om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor sport voor 

mensen met een beperking. Maar waarom een leven lang?  

Sport en bewegen levert voor iedereen een positieve bijdrage aan gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie (ZonMw (2004). Ook op (zeer) hoge leeftijd heeft regelmatig bewegen een positief 

effect op het lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren (SCP, 2010).   
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1.5 Begrippen 

Gemeente Eersel 

Een gemeente is een gebied dat bestuurd wordt door een burgemeester, raad en wethouders. 

Verschillende dorpen kunnen samengebracht worden onder één gemeente. Gemeente Eersel bestaat 

uit de dorpskernen Eersel, Duizel, Vessem, Wintelre, Knegsel en Steensel. 

 

Sporten 

Sporten is minimaal eenmaal per twee weken deelnemen aan recreatieve of wedstrijdgerichte 

bewegingsactiviteiten al dan niet in verenigingsverband (Baken & Duijf, 1995).  

 

Beperking of handicap 

Een beperking of handicap is een permanente eigenschap die in bepaalde omstandigheden een 

belemmering vormt voor het functioneren in de maatschappij. Een beperking of handicap kan van 

verstandelijke, lichamelijke of geestelijke aard zijn.  

Het gebruik van de woorden beperking of handicap is voor iedereen verschillend. Er is niet één term 

die voor iedereen het prettigst is. Het belangrijkste is dat je het met respect gebruikt. In dit onderzoek 

zal het woord beperking gebruikt worden.  

 

Verstandelijke beperking 

Bij een verstandelijke beperking ligt het intellectueel functioneren duidelijk onder het gemiddelde (IQ 

lager dan 70), waardoor sprake is van een belemmering in de zelfredzaamheid op meerdere terreinen, 

zoals wonen, werken of sociale vaardigheden. Deze beperking komt voor het 18
e
 levensjaar tot uiting. 

 

Lichamelijke beperking 

Een lichamelijke beperking is een beperking in het lichamelijk functioneren. Bijvoorbeeld vanwege het 

ontbreken van ledematen of een probleem met de ledematen, zoals dwarslaesie. Ook ouderen of 

mensen met een chronische ziekte kunnen moeite hebben of krijgen met lichamelijk functioneren.  

 

Zintuiglijke beperking 

Een zintuiglijke beperking is een stoornis in één of meerdere zintuigen. Het heeft vaak betrekking op 

het gehoor- of gezichtsvermogen. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een visuele en 

een auditieve beperking. 

 

Geestelijke beperking 

Mensen met een geestelijke beperking hebben langdurige psychische problemen, waardoor ze moeite 

hebben zich in het maatschappelijk verkeer te handhaven en waarvoor zij al dan niet behandeld 

worden. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een geestelijke beperking, zoals autisme 

of ADHD, en mensen met een psychiatrische achtergrond, bijvoorbeeld psychose of schizofrenie.  
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Meervoudige beperking 

Iemand met een meervoudige beperking heeft beperkingen van zowel verstandelijke als lichamelijke 

aard. 

(Thesaurus zorg en welzijn, 2012) 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

 

Het theoretisch kader bevat informatie van wat er in de literatuur al bekend is over de benodigdheden 

om een leven lang te kunnen sporten. Hieronder wordt het Triade-model uitgelegd, omdat dat als 

leidraad zal dienen voor het onderzoek. 

 

2.1 Het Triade-model 

Volgens het triade-model van Poiezs (1999) zijn er drie oorzaken van gedrag, namelijk motivatie (M), 

capaciteit (C) en gelegenheid (G).  

Motivatie is de mate waarin een persoon belangstelling heeft voor het vertonen van het gedrag of het 

resultaat van dat gedrag. In het kort: M = willen. 

Capaciteit is de mate waarin een persoon over de eigenschappen, vaardigheden, macht en 

instrumenten beschikt om het gedrag uit te voeren. Denk hierbij aan fysieke en mentale vaardigheden 

en financiële capaciteit. In het kort: C = kunnen. 

Gelegenheid is de mate waarin de omstandigheden gedrag mogelijk maken of verhinderen. Deze 

omstandigheden liggen buiten de persoon en gaan bijvoorbeeld over tijd, omgeving en 

beschikbaarheid. In het kort: G = de kans hebben.  

 

Poiezs stelt dat deze drie oorzaken álle mogelijke gedragsdeterminanten omvatten.  

 

Door middel van het triade-model is gedrag te verklaren en voorspellen. Dit wordt gedaan door een 

inschatting te maken van de drie oorzaken. Deze inschattingen zijn aan te geven op een schaal van 

0.0 tot 1.0. Het is echter subjectief, omdat de persoon zelf aangeeft of hij/zij denkt dat hij/zij kan 

sporten en hij/zij de kans heeft om te sporten. De drie cijfers van M, C en G worden vermenigvuldigd 

om de waarschijnlijkheid (T) van het gedrag (in dit geval: sporten) te berekenen. De formule luidt: T = 

M x C x G. De uitkomst van deze berekening ligt tussen 0.0 en 1.0 en geeft een indicatie van hoe 

waarschijnlijk het is dat diegene het gedrag zal uitvoeren. Je kunt dus niet zeggen dat iemand zoveel 

procent kans heeft om het gedrag uit te voeren. Uit de formule is ook op te maken dat, als één van de 

scores 0.0 is, de uitkomst ook 0.0 is en het gedrag dus (zeer waarschijnlijk) niet vertoond zal worden.  

 

Naast het verklaren en voorspellen, kan gedrag ook beïnvloed worden aan de hand van het triade-

model. Je kunt namelijk in een oogopslag zien op welke oorzaak de persoon laag scoort.  
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De oorzaken hebben ook invloed op elkaar. Er zijn twee balanseffecten; primair en secundair.  

Het primaire balanseffect is dat M invloed heeft op C of G. Dus als er een hoge motivatie is, zal 

iemand meer moeite doen om het gedrag te 

kunnen vertonen (C) en een kans (G) te 

creëren. Bij een lage motivatie zal iemand 

minder moeite doen voor C en G.  

Het secundaire balanseffect is andersom en 

is dat C of G invloed hebben op M. Als iets 

niet goed lukt (C) of de omstandigheden 

zijn niet goed (G), zal de motivatie 

afnemen. Het is echter niet zo dat motivatie 

opgewekt wordt als C en G toenemen. Ze 

kunnen wel als trigger dienen als er al een 

bepaalde mate van motivatie aanwezig was.  

Deze twee balanseffecten kunnen voor een spiraaleffect zorgen, waarbij ze elkaar steeds blijven 

beïnvloeden.  

  

Motivatie 

Gelegenheid 

Capaciteit 
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Hoofdstuk 3. Methode 

 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek tot stand komt en welke bronnen en instrumenten daarvoor 

gebruikt worden. De methode wordt per deelvraag uitgelegd. 

 

1. Wat is er nodig om een leven lang te sporten? 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van literatuur. Het theoretisch model is reeds behandeld in het vorige 

hoofdstuk, Het theoretisch kader. 

 

2. Waaruit bestaat de doelgroep ‘mensen met een beperking in de gemeente Eersel’?  

De theoretische populatie die in dit onderzoek onderzocht wordt, is “alle mensen met een beperking in 

de gemeente Eersel”. Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, wordt er vanuit gegaan dat 15% van de 18.212 

inwoners een beperking heeft. Dat zijn dus 2.732 mensen. Om erachter te komen om welke mensen 

het precies gaat, wordt gebruik gemaakt van de administratie van gemeente Eersel vóór 11-10-2012 

over mensen die daarvóór een aanvraag hebben gedaan bij het WMO-loket. Zo’n aanvraag bij de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: hulp bij het huishouden, rolstoelvoorziening, 

vervoervoorziening of een woningaanpassing. De operationele populatie is dus: “alle mensen die voor 

11-10-2012 een aanvraag hebben gedaan bij het WMO-loket”.  

De gegevens uit de administratie van de gemeente zijn echter vertrouwelijk en mogen niet 

overgenomen worden naar dit het onderzoek. Daarom werkt de gemeente mee aan het versturen van 

een enquête naar de mensen uit bovengenoemde administratie, zodat (opnieuw) de doelgroep 

vastgesteld kan worden. In de enquête wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens, zoals naam, 

sekse, leeftijd, de aard van zijn/haar beperking en eventueel contactgegevens, zodat het Platform 

voor Mensen met een Beperking (PMB) hem/haar kan benaderen.  

Uiteindelijk bestaat de getrokken steekproef uit alle mensen uit de operationele populatie, waarvan de 

adresgegevens bekend zijn. Dat zijn er 137, die allemaal een enquête ontvangen.  

 

Schematische weergave: 

  

Theoretische 
populatie

•Alle mensen met 
een beperking in 
de gemeente 
Eersel

Steekproef-
kader

•Administratie van  
gemeente vóór 
11-10-2012 over 
mensen die 
daarvóór een 
aanvraag hebben 
gedaan bij het 
WMO-loket

Operationele 
populatie

•Alle mensen die 
voor 11-10-2012 
een aanvraag 
hebben gedaan 
bij het WMO-loket

Getrokken 
steekproef

•Alle mensen uit 
de operationele 
populatie 
waarvan de 
adresgegevens 
bekend zijn
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Om de resultaten uit de getrokken steekproef te kunnen generaliseren naar de hele theoretische 

populatie, moet de steekproefgrootte groot genoeg zijn. De wet van de grote aantallen beschrijft 

namelijk dat steekproefresultaten stabieler worden naarmate de steekproef groter is (Brinkman, 2006).  

De minimale grootte wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 

 

Hierbij is: 

- n = het aantal benodigde respondenten 

- N = de grootte van de populatie (2.732) 

- Z = de standaardafwijking (1.96) bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage (95%) 

- p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%) 

- F = de foutmarge (in de meeste gevallen 5%) 

Dus: 

 

De uitkomst van 110,6 betekent dat er afgerond 111 vragenlijsten ingevuld teruggestuurd moeten 

worden, voordat de resultaten representatief kunnen zijn voor de hele doelgroep.  

Van de te versturen vragenlijsten moet dus 81% ingevuld terug gestuurd worden. Om zo’n hoog 

percentage aan respons te krijgen, ontvangen alle mensen uit de getrokken steekproef een brief van 

de gemeente (zie bijlage A. Begeleidende brief enquête doelgroep), waarbij ze met hun naam 

aangesproken worden. Hierdoor zal men zich persoonlijk aangesproken voelen en eerder geneigd zijn 

om deel te nemen aan het onderzoek. Bij deze brief zit de enquête (zie bijlage B. Enquête doelgroep) 

met retourenveloppe, evenals een link naar de digitale versie. De einddatum voor het invullen is een 

maand na het versturen. De resultaten van de enquête worden weergegeven in paragraaf 4.1.1 De 

doelgroep.  

 

3. Wat zijn de behoeften en belemmeringen van de doelgroep met betrekking tot sporten?  

Deze deelvraag wordt eveneens beantwoord aan de hand van een enquête. Deze enquête wordt als 

deel 2 aan bovengenoemde vragenlijst gekoppeld en dus op dezelfde manier verstrekt. De 

vertrouwelijkheid en anonimiteit van deel 2 worden gewaarborgd door naam en contractgegevens uit 

deel 1 vóór de analyse van deel 2 uit de database te halen. Deel 2 wordt samengesteld aan de hand 

van literatuur over determinanten van gedrag. Hiervoor wordt het boek Gezondheidsvoorlichting en 

gedragsverandering: een planmatige aanpak (Brug, Assema & Lechner, 2007) gebruikt. De resultaten 

worden weergegeven in paragraaf 4.1.2 t/m 4.1.4. 
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4. Hoe kunnen mensen met een beperking in de gemeente Eersel sporten? 

Voor deze deelvraag wordt een korte vragenlijst opgesteld voor sportverenigingen binnen de 

gemeente Eersel over de mogelijkheden en benodigdheden om mensen met een beperking te kunnen 

laten sporten. Deze vragenlijst bestaat uit 4 algemene open vragen, om zoveel mogelijk informatie 

vanuit de verenigingen zelf te krijgen.  

- Welke sport wordt er uitgeoefend bij uw vereniging? 

- Wat zijn de mogelijkheden voor mensen met een (verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke, of 

psychische) beperking om aan deze sport deel te nemen?  

- Zijn er al mensen met een beperking die aan uw sportactiviteiten deelnemen? Zo ja, hoeveel 

en met welke beperking? 

- Wat heeft/had uw vereniging nodig om mensen met een beperking deel te laten nemen aan 

de sportactiviteiten? 

 

De theoretische populatie die bij deze deelvraag onderzocht wordt, is “alle sportverenigingen binnen 

gemeente Eersel”. Om erachter te komen welke sportverenigingen er allemaal zijn, wordt gebruik 

gemaakt van de gemeentegids. De operationele populatie is dus “alle sportverenigingen binnen 

gemeente Eersel die in de gemeentegids staan”. Omdat de vragenlijsten per e-mail verstuurd worden, 

is de getrokken steekproef uiteindelijk “alle sportverenigingen binnen gemeente Eersel die met e-

mailadres in de gemeentegids staan”. Een maand na het versturen van de vragenlijsten wordt een 

herinneringsmail gestuurd om de respons te vergroten. 

Daarnaast worden organisaties binnen en buiten de gemeente, zoals Lunetzorg in Duizel, De Boei in 

Eersel, de verschillende KBO’s (Katholieke Bond voor Ouderen), De Hoeksteen in Bladel, MEE zuid-

oost Brabant en Stichting geHandicapten Op Ski’s (Shos) gemaild met een soortgelijke vragenlijst en 

is er contact met de sportcoördinator van gemeente Eersel. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van 

internet en gemeentelijke stukken. De resultaten worden weergegeven in paragraaf 4.2 Gemeente 

Eersel. 
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Hoofdstuk 4. Resultaten 
 

In hoofdstuk 2 is uitgelegd dat er drie factoren zijn die gedrag kunnen beïnvloeden, namelijk motivatie, 

capaciteit en gelegenheid. In deze paragraaf worden de resultaten van bovengenoemde factoren 

beschreven met betrekking tot sporten in de gemeente Eersel. In paragraaf 4.1 worden de factoren 

beschreven vanuit het oogpunt van de doelgroep, paragraaf 4.2 laat de werkelijke capaciteit en 

gelegenheid zien. Aan de hand van deze resultaten worden conclusies getrokken, welke worden 

beschreven in het volgende hoofdstuk.   

 

4.1 De doelgroep 

Zoals eerder verteld, zijn de resultaten uit deze subparagraaf subjectief, omdat er uitgegaan wordt van 

het oordeel van de doelgroep zelf. De doelgroep is benaderd door de gemeente Eersel met de vraag 

om mee te werken aan dit onderzoek door middel van een enquête (zie bijlage A. en B.). Uit de 

respons die daarop gekomen is, wordt de doelgroep van dit onderzoek vastgesteld. Daarna volgen de 

resultaten van de factoren motivatie, capaciteit en gelegenheid. In bijlage C. vindt u de output van de 

enquête. 

 

4.1.1 Vaststelling doelgroep 

Gemeente Eersel heeft 137 enquêtes verstuurd naar mensen met een beperking binnen de 

gemeente. Daarvan zijn 50 enquêtes binnen de uiterste inleverdatum ingevuld teruggekomen. Dat is 

een respons van 36.5%.  

Deze groep respondenten bestaat uit 24 mannen en 26 vrouwen tussen de 9 en 69 jaar. Opvallend is 

dat er geen respondenten tussen de 26 en 44 jaar oud zijn. Eén derde is jonger en twee derde is 

ouder (twee respondenten hadden geen leeftijd ingevuld). De ruime meerderheid (62%) komt uit 

Eersel, maar uit alle overige dorpskernen heeft er minstens één persoon gereageerd op de enquête.  

 

De 50 respondenten hebben bij elkaar 74 beperkingen aangekruist. Ze konden namelijk meerdere 

antwoorden geven. De groep met een lichamelijke beperking, waaronder mensen in een rolstoel, is 

het grootst. Hieronder een overzicht van de aantallen per beperking.  

- Lichamelijk / rolstoel: 36  

- Verstandelijk:   11 

- Anders, namelijk[: 10 

- Geestelijk:   8 

- Visueel:   4 

- Psychiatrisch:   3 

- Auditief:   2 

 

De antwoorden die gegeven werden bij “Anders, namelijk[” waren bijvoorbeeld reuma, epilepsie, 

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), hartfalen of een zeldzame bloedziekte. In het onderzoek zal 

deze groep aangeduid worden met Anders.  
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Toch kun je de respondenten niet in hokjes indelen, omdat er meerdere mensen zijn die twee of meer 

beperkingen hebben aangekruist. Zo zijn er bijvoorbeeld 4 respondenten met een visuele beperking, 

maar daarnaast hebben ze alle vier minstens nog één beperking aangekruist. Hieronder een overzicht 

van de voorgekomen combinaties. Er zijn 29 personen die één beperking hebben aangekruist. Onder 

de tabel staat de combinatie van twee respondenten die 3 en 4 beperkingen hebben aangekruist.  

 

 Visueel Auditief Lichamelijk Verstandelijk Geestelijk Psych. Anders 

Visueel 0       

Auditief  0      

Lichamelijk 2 1 21     

Verstandelijk 1   5    

Geestelijk  1 1 3 0   

Psychiatrisch   2   1  

Anders   7  1  2 

 

+ 1x Lichamelijk + verstandelijk + geestelijk 

+ 1x lichamelijk + verstandelijk + geestelijk + visueel 

 

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, is de groep met alleen een lichamelijke beperking veruit het 

grootst (21). Daarna komt de groep met een lichamelijke én Anders beperking (7). Ten derde de 

mensen met alleen een verstandelijke beperking (5).  

 

In combinatie met de leeftijden is het opvallend dat: 

- 7 van de 8 personen met een geestelijke beperking onder de 25 jaar is* 

- 10 van de 11 personen met een verstandelijke beperking onder de 25 jaar is 

- 3 van de 3 personen met een psychiatrische beperking boven de 50 jaar is 

- 78% van de personen met een lichamelijke beperking boven de 45 jaar is (28 van de 36)* 

* bij 1 respondent is de leeftijd onbekend 

 

Omdat het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) ook in de toekomst wil inspelen op de 

wensen van de doelgroep, is er in de enquête gevraagd of zij door het PMB benaderd mogen worden 

voor verdere onderzoeken. Hier heeft 60% mee ingestemd door een adres, telefoonnummer en/of e-

mailadres op te geven.  

 

Van de 50 respondenten zijn er 29 mensen met een beperking die één of meer sporten beoefenen, 

waarvan allemaal, op één na, minstens 1x per week. De meest voorkomende sporten zijn zwemmen 

(13x) en fitness/fysio (9x). Andere sporten werden slechts één of twee keer genoemd, zoals: voetbal, 

korfbal, scouting, musical, tennis, schaken, biljarten, judo, dansen, paardrijden, yoga, gym, 

handboogsport, fietsen, wandelen en skaten. In combinatie met de beperkingen die de respondenten 

hebben, blijkt dat er per beperking ten minste één persoon is die sport. Zie onderstaande grafiek. 
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Hierin is ook te zien dat er per beperking ongeveer de helft wel sport en de helft niet. Alleen bij de 

groep met een verstandelijke beperking is er een grotere meerderheid voor sporters. In deze grafiek 

zijn echter niet de combinaties te zien van de mensen die meerdere beperkingen hebben aangekruist. 

Zo zijn er twee mensen met een auditieve beperking, maar is niet te zien dat degene met een 

auditieve en lichamelijke beperking wel sport en degene met een auditieve en geestelijke beperking 

niet.  Daarom zijn er aanvullende analyses gedaan, waaruit één opvallend resultaat komt: Van de 

mensen met een lichamelijke beperking sport de helft wel en de helft niet, maar onder de mensen 

zónder een lichamelijke beperking, is een meerderheid aan sporters te zien. Zie onderstaande tabel. 

 
Beperking lichamelijk * Doet u aan sport? 

 Doet u aan sport? Total 

ja nee 

Beperking lichamelijk 
ja 18 17 35 

nee 11 3 14 

Total 29 20 49 

 

Hieruit is ook af te lezen dat van de 20 mensen die niet sporten, er 17 zijn met een lichamelijke 

beperking.  

 

4.1.2 Motivatie 

Motivatie is de mate waarin een persoon belangstelling heeft voor het vertonen van het gedrag of het 

resultaat van dat gedrag. In dit onderzoek wordt gekeken naar de vragen of men sporten leuk en/of 

belangrijk vindt, of men gestimuleerd wordt door de omgeving en welke sport men zou willen 

beoefenen en in welk verband.  

 

Op de stelling “Ik vind sporten leuk”, antwoordt de ruime meerderheid “(helemaal) mee eens” (71%). 

Negentien procent vindt sporten (helemaal) niet leuk en tien procent weet het niet.  

Op de stelling “Ik vind sporten belangrijk”, antwoordt ook de ruime meerderheid “(helemaal) mee eens” 

(90%).  

In totaal zijn er slechts 4 respondenten (8%) die negatief geantwoord hebben op beide stellingen. 
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Van de 45 personen die de stelling “Mijn omgeving stimuleert mij om te sporten” beantwoord hebben, 

worden er 28 gestimuleerd. Van 15 personen heeft de omgeving geen mening en 2 personen geven 

aan niet gestimuleerd te worden om te sporten.   

Op de vraag “In welk verband zou u willen sporten?” hebben 8 mensen geantwoord dat ze niet willen 

sporten. Zie onderstaand overzicht voor alle antwoorden op deze vraag. 

- In een reguliere groep:   10x 

- In een speciale groep:   16x 

(zoals G-sport of rolstoelsport)   

- In een gemengde groep:  17x 

- Individueel:    19x 

- Ik wil niet sporten   8x 

- Anders, namelijk:   5x 

Er zijn kleine verschillen in aantallen te zien tussen de verschillende antwoorden. Individueel sporten 

is het vaakst aangekruist en sporten in een reguliere groep het minst.  

 

Hieronder een overzicht van de sporten die men zou willen beoefenen. 

Tussen haakjes staat hoeveel mensen die sport ook gekozen hebben, maar het al beoefenen.

Voetbal: 6 (+1)  

Handbal: 2 

Volleybal: 1 

Korfbal:  2 (+1) 

Basketbal: 1 

Honk-/softbal: 0 

Hockey: 3 

Rugby:  0 

Tennis:  2 (+1) 

Tafeltennis: 2 

Badminton: 1 

Dansen: 5 

Paardrijden:  6 (+1) 

Atletiek: 0 

Yoga:  7 (+1) 

Fitness:  10 (+4) 

Zwemmen: 13 (+9) 

Waterpolo: 1 

Scouting:  2 (+1) 

Skiën:  2 

Wielrennen: 1 

Motorsport: 2 

Goalball: 2 

Torbal:  2 

Showdown:  1 

Boccia:  1

Anders namelijk: 

- Klimmen, sport-spellen  1 

- Snorkelen/duiken  1 

- Turnen    1 

- Wandelen, fietsen  1 

 

Van de 50 respondenten hebben er 41 personen een sport aangekruist of voorgesteld die ze zouden 

willen doen. De meest gekozen sporten zijn zwemmen, fitness, yoga, voetbal, paardrijden en dansen. 

Voor de overige sporten is ook interesse, behalve voor honk-/softbal en rugby.  

Er blijkt geen verband te zijn tussen: 

- de 4 personen die op de stellingen ‘ik vind sporten leuk’ en ‘ik vind sporten belangrijk’ negatief 

hebben geantwoord,  

- de 8 personen die op de vraag ‘in welk verband zou je willen sporten’ hebben geantwoord met 

‘ik wil niet sporten’ 

- en de 9 personen die geen sport hebben aangekruist die ze zouden willen beoefenen.  
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4.1.3 Capaciteit 

Capaciteit is de mate waarin een persoon over de eigenschappen, vaardigheden, macht en 

instrumenten beschikt om het gedrag uit te voeren. Denk hierbij aan fysieke en mentale vaardigheden 

en financiële capaciteit. In dit onderzoek wordt gekeken naar de vraag of men weet welke sporten 

hij/zij kan beoefenen met zijn/haar beperking, of men denkt dat het mogelijk is om te sporten, of ze 

genoeg financiële middelen hebben en of ze zelf mogen beslissen om wel of niet te sporten.  

 

Van de 20 respondenten die geen sport beoefenen, hebben 13 personen aangegeven dat zijn/haar 

beperking de mogelijkheid tot sporten belemmert. 

 

Op de vraag “Is het ondanks uw beperking mogelijk om te sporten?”, antwoordden 8 van de 44 

personen dat het niet mogelijk is, 10 personen dat ze het niet weten en 26 personen dat het wel 

mogelijk is, met of zonder aanpassingen of in speciale teams. Zie onderstaande tabel.  

Is het mogelijk om te sporten? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helemaal niet mogelijk 8 16,0 18,2 18,2 

Mogelijk in speciale teams 8 16,0 18,2 36,4 

Mogelijk met aanpassingen 13 26,0 29,5 65,9 

Mogelijk zonder aanpassingen 3 6,0 6,8 72,7 

Weet ik niet 10 20,0 22,7 95,5 

Anders, namelijk... 2 4,0 4,5 100,0 

Total 44 88,0 100,0  

Missing missing 6 12,0   

Total 50 100,0   

  
De 8 respondenten die het niet mogelijk achten om te sporten, hebben allemaal (o.a.) een lichamelijke 

beperking. 

 

Op de stelling “Ik weet welke sporten ik kan beoefenen met mijn beperking”, antwoordt bijna de helft 

(45%) met “(helemaal) niet mee eens”. Zie onderstaande tabel.  

 

Stelling: Ik weet welke sporten ik kan beoefenen met mijn beperking 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helemaal niet mee eens 2 4,0 4,1 4,1 

Niet mee eens 20 40,0 40,8 44,9 

Mee eens 21 42,0 42,9 87,8 

Helemaal mee eens 6 12,0 12,2 100,0 

Total 49 98,0 100,0  
Missing Missing 1 2,0   
Total 50 100,0   
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Op de stelling “Ik heb genoeg financiële middelen om te kunnen sporten”, antwoordt bijna de helft 

(49%) met “(helemaal) mee eens”. Van de andere helft zegt 31% niet genoeg financiële middelen te 

hebben en 20% weet het niet. Opvallend is dat de helft van de mensen die niet genoeg financiële 

middelen heeft om te kunnen sporten, wél al een sport beoefent. Daarnaast heeft er slechts 1 persoon 

als reden om niet te sporten “te duur” opgegeven.  

Het financiële middel waarvan het meest gebruik gemaakt wordt, is het PGB (Persoonsgebonden 

Budget), dat in 2013 is afgeschaft. Zeventien respondenten maakten daarvan gebruik. Een enkeling 

geeft aan een tegemoetkoming te ontvangen via CAK (Centraal Administratie Kantoor), WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) of zorgverzekering. Zeven respondenten kruisten ‘weet ik niet’ aan 

en de rest gebruikt geen extra financiële middelen naast het inkomen/uitkering. Opvallend is dat 

niemand gebruik maakt van het Jeugdsportfonds. 

 

Van de 49 respondenten kan en mag 71% zelf beslissen of hij/zij wil sporten en waar. Vier 

respondenten weten het niet en de overige 20% kan of mag het niet zelf beslissen. In combinatie met 

de vraag of men gestimuleerd wordt door hun omgeving, worden 8 van de 10 respondenten die niet 

zelf mogen beslissen, wél gestimuleerd door hun omgeving. 

 

4.1.4 Gelegenheid 

Gelegenheid is de mate waarin omstandigheden het gedrag mogelijk maken of verhinderen. Deze 

omstandigheden liggen buiten de persoon en gaan bijvoorbeeld over tijd, omgeving en 

beschikbaarheid. In dit onderzoek wordt gekeken naar de vragen of men de mogelijkheid heeft om 

van en naar sportaccommodaties te gaan, tijd hebben om wekelijks te sporten en op de hoogte zijn 

van de sportverenigingen in de buurt.  

 

Van de 20 personen die geen sport beoefenen, hebben 3 personen aangegeven dat de gelegenheid 

een belemmering is om te kunnen sporten. Zij geven bijvoorbeeld aan dat er geen vereniging is of dat 

het moeilijk is om te integreren in een sportvereniging voor valide mensen.  

 

Op de stelling “Ik ben op de hoogte van welke sportverenigingen er zijn in mijn omgeving”, antwoordt 

bijna de helft (45%) met “(helemaal) niet mee eens”. Zie onderstaande tabel.  

 
Stelling: Ik ben op de hoogte van welke sportverenigingen er zijn in mijn omgeving 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helemaal niet mee eens 3 6,0 6,1 6,1 

Niet mee eens 19 38,0 38,8 44,9 

Mee eens 26 52,0 53,1 98,0 

Helemaal mee eens 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 98,0 100,0  
Missing Missing 1 2,0   
Total 50 100,0   
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Dit percentage is gelijk aan de stelling “Ik weet welke sporten ik kan beoefenen met mijn beperking”. 

Een nadere analyse laat zien dat er geen evenredig verband is tussen beide stellingen. Van de 49 

respondenten zijn er 17 het met beide stellingen (helemaal) eens. Dat wil zeggen dat er 32 

respondenten (65%) niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om te sporten met hun 

beperking in de gemeente Eersel.  

 

Van de respondenten die al een sport beoefenen, doen 17 mensen dat bij verenigingen binnen de 

gemeente Eersel (12 in Eersel, 4 in Duizel en 1 in Vessem) en 6 mensen buiten de gemeente, 

namelijk in Bladel, Veldhoven, Eindhoven, Bergeijk en Middelbeers.  

 

De ruime meerderheid (70%) heeft positief geantwoord op de stelling “Ik heb de mogelijkheid om van 

en naar sportaccommodaties te gaan”. Tien respondenten (21%) had ‘weet ik niet’ aangekruist. 

Het vervoersmiddel waarvan het meest gebruik gemaakt wordt, is de auto, met of zonder begeleiding. 

Zie onderstaand overzicht voor alle antwoorden op deze vraag. 

- Met de auto:   23x  

- Met begeleiding:  19x 

- Met de fiets:   16x  

- Met georganiseerd vervoer:  9x 

- Met openbaar vervoer:  0x 

Anders, nl[ 

- Elektrisch    9x 

- Lopen/met rollator:  2x 

Onder ‘elektrisch’ vallen bijvoorbeeld de scootmobiel, pendel freewheel en elektrische rolstoel. 

Opvallend is dat niemand gebruik maakt van het openbaar vervoer.  

 

Op de stelling “Ik heb tijd om elke week te sporten” antwoordt de ruime meerderheid (85%) met 

“(helemaal) mee eens”. Vijf respondenten (10%) heeft ‘weet ik niet’ aangekruist. 
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4.2 Gemeente Eersel 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de werkelijke capaciteit en gelegenheid met 

betrekking tot sporten voor mensen met een beperking in de gemeente Eersel. De werkelijke motivatie 

kan niet gemeten worden, omdat dat hetzelfde is als de door de persoon zelf beoordeelde motivatie. 

 

4.2.1 Werkelijke capaciteit 

Mensen met een beperking kunnen sporten. Kijk maar naar de Paralympics. Dat zijn Olympische 

Spelen voor mensen met een beperking. Daarin worden vijf categorieën onderscheiden: 

- Sporters met een amputatie 

- Sporters die aan een rolstoel zijn gebonden 

- Sporters met een niet-progressieve hersenbeschadiging, bv. hersenverlamming, traumatische 

hersenschudding, hersenbloeding of vergelijkbare beperkingen die de spiercontrole, balans of 

coördinatie verstoren 

- Sporters met een visuele beperking, variërend van beperkt zicht tot volledig blind 

- Overigen (Les Autres): Sporters met een lichamelijke beperking die niet onder een andere 

categorie valt. Bv. sporters met dwerggroei, multiple sclerose of afwijkingen aan de 

ledematen, zoals bv. veroorzaakt door softenon. 

 

Er worden nog twee categorieën onderscheiden die hun eigen Spelen hebben. Voor sporters met een 

verstandelijke/intellectuele beperking zijn er de Special Olympics en voor doven zijn er de 

Deaflympische Spelen. Al deze Spelen hebben net als de Olympische Spelen zomer- en winterspelen 

en worden om de 4 jaar gehouden. In bijlage D. staan de sporten die beoefend worden op olympisch 

niveau. Er zijn ook sporten die niet in de topsport gespeeld worden, maar die wel recreatief beoefend 

kunnen worden bij een sportbond. Zo is er bijvoorbeeld nog showdown voor mensen met een visuele 

beperking en heeft de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) o.a. nog sporttakken als 

squash, waterpolo en zaalvoetbal. 

 

Voor een eerlijke strijd tussen de tegenstanders worden de sporters vaak ingedeeld op leeftijd, 

gewicht en/of geslacht. Bij sporten voor mensen met een visuele beperking wordt wel eens gebruik 

gemaakt van een afgeplakte skibril, zodat alle deelnemers evenveel zien. Daarnaast is classificatie 

een aanvullend middel om sporters met een beperking te beoordelen op hun functioneren en in te 

delen in klassen. Gehandicaptensport Nederland voert deze classificaties uit bij het Classificatie 

Instituut en voor doven gebeurt dat door de KNDSB. De classificaties worden nationaal en 

internationaal gebruikt en zijn, afhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt, verplicht. Bij de 

classificatie wordt gekeken naar de functiemogelijkheden van de sporter met betrekking tot de te 

beoefenen sport. Tevens wordt er rekening gehouden met hulpmiddelen die gebruikt worden. Zo zijn 

er bij atletiek bijvoorbeeld aparte onderdelen voor rolstoelgebruikers en mensen met protheses. Een 

paar voorbeelden van hulpmiddelen zijn: (elektrische) sportrolstoel, handbike en zitski voor mensen 

met een lichamelijke beperking. Blinden en slechtzienden krijgen vaak aanwijzingen van een 

begeleider of via akoestische signalen. In bijlage E. vindt u een overzicht van de classificaties en 

hulpmiddelen per paralympische sport (NOC-NSF, 2013). 
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Het aanschaffen van sporthulpmiddelen wordt in sommige gevallen vergoed. Zo worden 

sportrolstoelen, ook in de gemeente Eersel, al door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

vergoed en zit het bij sommige zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering. Daarnaast probeert 

Gehandicaptensport Nederland om ook andere sportmaterialen verstrekt te krijgen door de WMO, 

zoals o.a. handbikes, prothesen, aangepaste zadels of zitski’s. 

Organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij Fonds Gehandicaptensport om mensen 

met een beperking te stimuleren en in staat te stellen om te sporten. “De aanvragende organisatie 

dient een rechtspersoon te zijn, individuele sporters kunnen geen aanvraag indienen. De bijdrage 

beoogt te voorzien in de meerkosten die zijn verbonden aan de uitvoering en organisatie van sport 

voor mensen met een beperking. Uitsluitend sporten die erkend zijn door Gehandicaptensport 

Nederland of sporten beoefend binnen sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF komen voor 

een bijdrage in aanmerking” (Fonds gehandicaptensport, 2013). 

 

4.2.2 Werkelijke gelegenheid 

In de gemeente Eersel zijn 53 sportverenigingen actief binnen 22 takken van sport. Voor bijna elke 

sport is er een vereniging te vinden in minstens één van de zes dorpskernen. De sporten die niet 

aanwezig zijn binnen gemeente Eersel zijn basketbal, rugby, vechtsport en waterpolo. Zie bijlage F. 

voor een overzicht van alle aanwezige sportverenigingen.  

Zoals in paragraaf 4.2.1 is beschreven, zijn er veel mogelijkheden voor mensen met een beperking om 

aan verschillende sporten deel te nemen. Eventueel met hulpmiddelen en/of in een apart team.  

Toch stelt de sportcoördinator van gemeente Eersel dat het vanwege de omvang van de gemeente 

moeilijk is om een breed aanbod aan sporten te hebben voor een specifieke doelgroep: “Deze 

gemeente is te klein om voor elke sport een aparte vereniging voor mensen met een beperking te 

hebben.” 

Daarom wordt er ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn binnen bestaande sportverenigingen en 

organisaties. 

 

Alle sportverenigingen uit bijlage F. zijn benaderd met de vraag om mee te werken aan dit onderzoek 

door middel van deze korte vragenlijst: 

- Welke sport wordt er uitgeoefend bij uw vereniging? 

- Wat zijn de mogelijkheden voor mensen met een (verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke, of 

psychische) beperking om aan deze sport deel te nemen?  

- Zijn er al mensen met een beperking die aan uw sportactiviteiten deelnemen? Zo ja, hoeveel 

en met welke beperking? 

- Wat heeft/had uw vereniging nodig om mensen met een beperking deel te laten nemen aan 

de sportactiviteiten? 
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Er zijn 46 vragenlijsten verstuurd naar sportverenigingen in de gemeente Eersel waarvan een e-

mailadres bekend is. Daarvan zijn 21 vragenlijsten ingevuld teruggestuurd. Dat is een respons van 

46%. Doordat meer dan de helft van de verenigingen niet gereageerd heeft, zijn er sporten die niet 

aan bod komen in dit deel van het onderzoek, o.a. handbal, volleybal, honk- en softbal, atletiek, 

gymnastiek, schaken en duiken. 

 

Daarnaast zijn er soortgelijke vragenlijsten verstuurd naar Lunetzorg, De Boei, de verschillende 

KBO’s, MEE zuid-oost Brabant, Stichting geHandicapten Op Ski’s (Shos) en De Hoeksteen in Bladel. 

Van de 12 verstuurde vragenlijsten, zijn er 10 ingevuld en teruggestuurd. Dat is een respons van 83%. 

 

De mogelijkheden om te sporten zijn voor álle mensen met een beperking: 

- revalidatiezwemmen bij De Dobbers in Eersel 

- fysio-fitness bij Maas in Eersel 

- paardrijden bij De Stalvrienden in Steensel 

- skiën/snowboarden via Shos in Westerhoven 

Deze verenigingen zijn speciaal gericht op mensen met een beperking en hebben er ook de juiste 

middelen voor. Iedereen met een lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en/of zintuiglijke beperking 

kan hieraan deelnemen. ”Wij organiseren lessen voor mensen met elke vorm van beperking. En elke 

combinatie hierin.” 

Er zijn ook verenigingen die hebben aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn voor mensen met 

een beperking, zoals yoga en de badmintonclub uit Eersel. Ook de auto- en motorsport geven aan dat 

het wellicht te gevaarlijk is om zelf deel te nemen. 

 

De volgende sportverenigingen staan er wel voor open om mensen met een beperking bij hun te laten 

sporten. Deze verenigingen zijn echter regulier en hebben geen extra middelen ter beschikking, maar 

zijn bereid mee te denken over de mogelijkheden. “Mocht daar behoefte aan zijn, kan dit altijd 

besproken worden of onderzocht worden.”  

- hockeyclub in Eersel 

- korfbalvereniging Fortuna ‘68 in Knegsel 

- tennisvereniging Steensel  

- tennisvereniging Eresloch in Eersel 

- rijvereniging St. Jan in Duizel 

- rijvereniging St. Lambertus in Vessem 

- rijvereniging De Odradaruiters in Eersel 

- manege De Kempen in Eersel 

- wielerronde Om de gele Trui 
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De voorwaarde voor de teamsporten hockey en korfbal is dat je in een regulier team mee moet 

kunnen doen, tenzij er genoeg animo is voor een geheel nieuw team. Bij de rijverenigingen moet je 

over een eigen paard of pony beschikken, maar manege De Kempen heeft een paardenbestand dat 

groot genoeg is. Zij kunnen echter geen begeleiding bieden aan mensen met een zware lichamelijke 

beperking. Wielerronde Om de gele trui stelt alleen voorwaarden m.b.t. woonplaats, leeftijd en wel of 

geen licentie van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.  

Voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking zijn er (nog) geen andere mogelijkheden om 

aan sporten of teams deel te nemen in de gemeente Eersel. Er zijn bv. geen rolstoelsporten of sporten 

specifiek voor slechtzienden, zoals goalball of showdown.  

Alle mensen met een verstandelijke beperking kunnen aansluiten bij de sporten die Lunetzorg, locatie 

De Donksbergen in Duizel, organiseert. Ze hebben diverse clubs die wekelijks gaan sporten, zoals 

wandelen, rolstoelwandelen, fitnessen, zwemmen, toneelspelen of biljarten. Daarnaast is er een apart 

G-voetbalteam bij Dosko ’32 in Duizel. “Verder organiseren wij jaarlijks ook losse activiteiten op 

sportgebied.” Daarnaast kunnen zij wekelijks sporten bij De Hoeksteen in Bladel. Daar is een 

dansclub, zwemclub en sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking.  

Voor mensen met een psychische beperking heeft De Donksbergen een aparte groep voor scouting, 

waaraan voornamelijk mensen met een vorm van autisme deelnemen. Verder kunnen alle mensen 

met een psychische of psychiatrische beperking terecht bij De Boei in Eersel. Zij gaan wekelijks 

wandelen, zwemmen bij zwembad De Albatros en fitnessen en yoga doen bij Fit Factory. Daarnaast 

helpen zij je bij het aansluiten bij reguliere verenigingen. 

Alle ouderen mogen aansluiten bij de sporten die de ouderenbonden in elk dorp organiseren. Ze doen 

aan volksdansen, gymnastiek, fietsen, wandelen, fitness, jeu de boules, koersbal, tai chi, aquajoggen 

en zwemmen. Deze sporten kunnen echter per dorp binnen de gemeente verschillen. 

 

Het aantal mensen met een beperking dat al sport bij een sportvereniging is, afgezien van de 

verenigingen die speciaal gericht zijn op deze doelgroep, bij reguliere verenigingen niet hoog. Alleen 

bij korfbalvereniging Fortuna ’68 in Knegsel, de hockeyclub in Eersel en bij manege De Kempen zijn er 

een aantal mensen met een psychische beperking, voornamelijk met een vorm van autisme. Zij 

worden goed opgenomen in de bestaande teams. Bij tennisvereniging Eresloch in Eersel is er één lid 

die in een rolstoel zit.  

 

De benodigdheden/belemmeringen vanuit de verenigingen om mensen met een beperking te 

integreren in hun vereniging zijn: 

1. (specifieke) begeleiding  

2. aanmeldingen 

3. ze passen niet in een regulier team 

4. hulpmiddelen  
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Het meest genoemde struikelblok voor verenigingen is de begeleiding. Zowel het gebrek aan 

voldoende vrijwilligers als aan de juiste kennis om de doelgroep te kunnen begeleiden. Als oorzaak 

noemt men de grootte van de vereniging. “Onze verenging is te klein voor een goede opvang en 

begeleiding om mensen met een beperking te laten sporten.” Ten tweede geven verschillende 

verenigingen aan dat ze nog nooit de vraag hebben gehad van mensen met een beperking om deel te 

kunnen nemen. Hierdoor hebben zij de mogelijkheden ook nog niet verkend. "Wij hebben nog nooit 

hier mee te maken gehad en nooit echt over nagedacht binnen de vereniging.” Ten derde is men bang 

dat iemand niet mee kan in een regulier team en dat het ten koste gaat van de rest van de groep. In 

combinatie met punt 2 is het lastig om een apart team op te starten. Tenslotte is het investeren in 

aanpassingen en hulpmiddelen in kleine verenigingen niet rendabel te maken. 
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Hoofdstuk 5. Conclusie en discussie 

 

Aan de hand van de resultaten uit het vorige hoofdstuk wordt in paragraaf 5.1 de conclusie 

beschreven. In de tweede paragraaf volgt de discussie over hoe het onderzoek is uitgevoerd.  

 

5.1 Conclusie 

De hoofdvraag: “Wat is er nodig om mensen met een beperking in de gemeente Eersel een leven lang 

te kunnen laten sporten?” wordt beantwoord aan de hand van de 4 deelvragen: 

Wat is er nodig om een leven lang te sporten? 

Waaruit bestaat de doelgroep ‘mensen met een beperking in de gemeente Eersel’? 

Wat zijn de behoeften en belemmeringen van mensen met een beperking in de gemeente Eersel met 

betrekking tot sporten?  

Hoe kunnen mensen met een beperking in de gemeente Eersel sporten? 

 

5.1.1 Beantwoording deelvragen 

Wat is er nodig om een leven lang te sporten? 

Motivatie, capaciteit en gelegenheid. Deze drie factoren zijn er verantwoordelijk voor of iemand wel of 

niet gaat en blijft sporten. Als men wil sporten, kan sporten én de gelegenheid heeft om te sporten, is 

de waarschijnlijkheid groot dat hij/zij sport. Als ten minste één van deze factoren geheel ontbreekt, 

blijft het gedrag uit. Capaciteit en gelegenheid kunnen dan nog gecreëerd worden, maar motivatie kan 

alleen getriggerd worden als er al een bepaalde mate van motivatie aanwezig is.  

 

Waaruit bestaat de doelgroep ‘mensen met een beperking in de gemeente Eersel’? 

Alle mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke, psychiatrische, verstandelijke of 

meervoudige beperking die in de dorpen Eersel, Duizel, Vessem, Wintelre, Knegsel en Steensel  

wonen. Er wordt geschat dat ruim 2.700 mensen binnen de gemeente Eersel een beperking hebben.  

Aan dit onderzoek hebben 50 mensen met een beperking meegedaan. Helaas is dat niet genoeg om 

de resultaten te generaliseren naar de hele doelgroep. Anders zou dat betekenen dat er niemand 

binnen de leeftijdscategorie 26 tot 45 jaar een beperking heeft, dat een lichamelijke beperking het 

meest voorkomt, een zintuiglijke beperking het minst en dan zou 58% van de doelgroep (1.585 

mensen) al een sport beoefenen. Of dat zo is, kan uit dit onderzoek niet geconcludeerd worden.  

 

Wat zijn de behoeften en belemmeringen van de doelgroep met betrekking tot sporten?  

De volgende conclusies beperken zich tot de 50 respondenten die hebben meegewerkt aan het 

onderzoek en zijn niet representatief voor alle mensen met een beperking binnen gemeente Eersel.  

Bijna alle respondenten vinden het leuk en/of belangrijk om te sporten, dus de motivatie is in meer of 

mindere mate aanwezig. De meeste animo is voor zwemmen, fitness, yoga, voetbal, paardrijden en 

dansen. 
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Maar veel respondenten die geen sport beoefenen, zien hun beperking als een belemmering om te 

kunnen sporten, met name mensen met een lichamelijke beperking. Degenen die wel aangeven te 

kunnen sporten, hebben daarbij hulpmiddelen of aanpassingen nodig. Daarnaast geven veel mensen 

toe dat ze niet weten welke sporten ze kunnen beoefenen en bij welke sportverenigingen. 

Geld is voor veel respondenten een belangrijke factor, zeker nu het Persoonsgebonden Budget (PGB) 

afgeschaft is. Maar voor mensen die graag sporten, is het geen reden om te stoppen of er niet aan te 

beginnen. Ook vervoer is geen belemmerende factor. Dit komt overeen met de theorie van het Triade-

model. Als er een hoge motivatie is, zal men meer moeite doen om ook over de capaciteiten en 

gelegenheid, in dit geval over geld of vervoer, te beschikken. Omdat geld wel een belangrijke factor 

blijkt te zijn, zou het als trigger kunnen dienen om de al aanwezige motivatie te vergroten. 

 

Hoe kunnen mensen met een beperking in de gemeente Eersel sporten? 

Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke (visuele/auditieve) beperking zijn moeilijk te 

integreren in reguliere sportteams, maar met aanpassingen en/of hulpmiddelen zijn er voldoende 

(soorten) sporten die men individueel of met lotgenoten kan beoefenen.   

Echter, in de gemeente Eersel zijn er weinig mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of 

zintuiglijke beperking om aangepast te sporten. Zij kunnen nu nog alleen zwemmen, fitnessen, 

paardrijden en skiën. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen daarentegen ook nog sporten 

bij één van de clubs van De Donksbergen in Duizel of De Hoeksteen in Bladel. En vijfenvijftigplussers 

kunnen bij de verschillende sporten van de KBO’s aansluiten. Veel verenigingen staan er wel voor 

open om de doelgroep te laten deelnemen, maar zijn te klein en hebben niet voldoende kennis en/of 

financiële middelen. 

Mensen met een geestelijke of psychiatrische beperking kunnen goed wel integreren in reguliere 

sportteams. In de gemeente Eersel sporten al meerdere mensen met bijvoorbeeld autisme bij 

verschillende verenigingen en teams. De Boei in Eersel kan helpen bij het integreren in 

sportverenigingen en heeft ook mogelijkheden om met lotgenoten te sporten. 

 

5.1.2 Beantwoording hoofdvraag 

Wat is er nodig om mensen met een beperking in de gemeente Eersel een leven lang te kunnen laten 

sporten? 

Uitgaande van de 50 respondenten van dit onderzoek is de motivatie om te sporten aanwezig. Deze 

dient alleen nog gestimuleerd te worden. Dat kan door de capaciteit en gelegenheid te vergroten.  

Iedereen heeft capaciteiten om te sporten, maar veel respondenten zijn zich daar niet van bewust 

en/of weten niet welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast zijn voor velen hulpmiddelen en begeleiding 

een voorwaarde om te kunnen sporten.  

Met betrekking tot de gelegenheid in de gemeente Eersel moet voornamelijk meer aandacht zijn voor 

mensen met een lichamelijk en/of zintuiglijke beperking. Voor ouderen of mensen met een 

verstandelijke, geestelijke of psychiatrische beperking zijn meer mogelijkheden, maar ook zij zijn niet 

voldoende op de hoogte van waar zij kunnen sporten.  
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De meeste animo is voor zwemmen, fitnessen en paardrijden, terwijl die sporten al voor iedereen 

toegankelijk zijn. Daarnaast zijn yoga, voetbal en dansen geliefd, maar hier zijn beperkte 

mogelijkheden voor. Om daar gelegenheid voor te creëren, zijn er voldoende aanmeldingen nodig en 

ondersteuning van verenigingen in de vorm van begeleiding en financiën.  

 

5.2 Discussie 

In dit onderzoek is al meerdere keren aangegeven dat de 50 respondenten niet voldoende zijn om de 

resultaten te generaliseren naar de hele doelgroep, omdat er daarvoor 111 enquêtes ingevuld 

moesten zijn. Achteraf blijkt de uitkomst van de berekening niet 111 te zijn, maar 337. Dit heeft echter 

geen invloed op de resultaten van het onderzoek. Wel had dan vooraf vastgesteld kunnen worden dat 

er niet genoeg enquêtes verstuurd konden worden (137) om dat aantal te bereiken.  

Aan de steekproeftrekking heeft het niet gelegen. Het steekproefkader was niet aan vervuiling 

onderhevig, dat wil zeggen dat er geen fouten of achterstanden in de administratie zaten. Daarnaast 

was er ook geen sprake van overbedekking met betrekking tot de theoretische populatie, omdat er 

geen mensen zonder beperking in de steekproef 

zitten. Alleen mensen met een beperking kunnen 

namelijk een aanvraag doen bij het WMO-loket. Maar 

dat wil niet zeggen dat ook alle mensen met een 

beperking ooit een aanvraag hebben gedaan. Er kan 

dus wel sprake zijn van onderbedekking; mensen die 

wel een beperking hebben, maar nooit een aanvraag 

hebben gedaan bij het WMO-loket. Zij vallen niet 

onder het steekproefkader. Waarschijnlijk hebben zij 

(nog) geen extra hulp(middelen) nodig, dus wellicht ook niet bij het sporten. 

De samenstelling van de groep respondenten is niet alleen afhankelijk van de steekproeftrekking, 

maar ook van de wil om de enquête in te vullen. Het kan zijn dat er een bepaalde groep geen 

medewerking wil of kan verlenen (selectieve non-respons). Bijvoorbeeld mensen die niet gemotiveerd 

zijn om te sporten en dus geen eigenbelang hebben bij het invullen van de enquête. Uit de resultaten 

bleek dat er geen respondenten waren tussen de 26 en 45 jaar. Het is onwaarschijnlijk dat er niemand 

in die leeftijdscategorie een beperking heeft of dat ze allemaal weigeren mee te werken aan het 

onderzoek. Dit duidt eerder op toevallige non-respons.  

Tijdens het verwerken van alle gegevens en het beschrijven van de resultaten bleek maar weer dat 

mensen niet in hokjes in te delen zijn. Het is moeilijk om categorieën te maken aan de hand van 

iemands beperking, omdat er mensen zijn met meerdere beperkingen, er zijn veel verschillende 

chronische ziekten en ook binnen een categorie is niet elke beperking hetzelfde. Op welke manier 

iemand kan sporten, is dus per persoon verschillend. In het onderzoek zijn wel categorieën gemaakt 

om enigszins vergelijkingen te kunnen maken. Dat is gedaan aan de hand van de definities van de 

begrippen. 
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Hoofdstuk 6. Aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk worden er aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever, het Platform voor Mensen 

met een Beperking (PMB). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten en conclusies van dit 

onderzoek.  

 

Stap 1 is het bewust maken van de mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking. 

Dat betekent bewust maken van de sporten die men nu al kan beoefenen en bij welke verenigingen, 

maar ook laten zien dat er nog veel meer sporten zijn die zij kunnen beoefenen, ook al is die 

gelegenheid er nog niet in de gemeente Eersel. 

Voor mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking moet meer gelegenheid komen om te 

sporten. Door middel van een sportdag kunnen er nieuwe sporten geïntroduceerd worden, zoals 

showdown voor blinden en slechtzienden of rolstoeldansen of e-hockey voor rolstoelgebonden 

mensen. Daarnaast kunnen de sporten zwemmen, fitness, paardrijden en skiën extra onder de 

aandacht gebracht worden, omdat daar al mogelijkheden voor zijn. Door verschillende sporten uit te 

laten proberen, kan men zelf ervaren welke sport bij zijn/haar interesses en capaciteiten past. 

Ook voor ouderen en verstandelijk, geestelijk en psychiatrisch beperkten kan zo’n sportdag 

georganiseerd worden om de mogelijkheden uit te breiden of meer leden te werven voor de al 

bestaande clubs. Daarnaast kan men laten zien en ervaren dat mensen met een geestelijke of 

psychiatrische beperking al goed geïntegreerd worden in reguliere teams.  

Door de sportdag te organiseren in samenwerking met alle verenigingen uit de gemeente Eersel 

worden ook zij zich ervan bewust dat er wel degelijk mogelijkheden zijn binnen elke sport, zonder dat 

het ten koste gaat van de huidige groepen.  

 

Stap 2 is erop toezien dat het sporten ook na de sportdag continue onder de aandacht blijft bij mensen 

met een beperking. Gemeentewerkers kunnen hierin stimuleren en tijdens WMO-gesprekken 

standaard vragen stellen over hoe groot de motivatie is en welke sport men zou kunnen en willen 

beoefenen met hun capaciteiten. Om de motivatie te vergroten kan er gebruik gemaakt worden van 

een trigger. 

 

Tegelijkertijd is het advies om een overzicht te maken van alle sporten, die digitaal geraadpleegd kan 

worden via o.a. de website van het PMB. Een Sportzoeker. Bij veel sporten wordt men in groepen of 

teams ingedeeld, waardoor de verenigingen afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen dat zij 

krijgen. In zo’n kleine gemeente als Eersel kan er niet voor elke sport een nieuwe groep of team 

opgericht worden. Daarom dient de Sportzoeker ook weer te gegeven hoeveel aanmeldingen er voor 

een sport zijn en hoeveel er nodig zijn. Zo kan men zien hoe groot de kans is dat deze sport doorgang 

vindt en kan er actief gezocht worden als ze nog één of twee leden te kort komen. 
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Als het zover is dat er genoeg aanmeldingen zijn voor een bepaalde sport, dan moeten er voldoende 

en de juiste hulpmiddelen en begeleiding zijn. Kleine verenigingen kunnen dit zelf niet verwezenlijken. 

Voor een aantal hulpmiddelen kan de sporter zelf al terecht bij het WMO-loket. Begeleiding moet 

veelal van vrijwilligers komen. Wellicht dat het PMB en/of GOW Welzijnswerk hierin een rol kunnen 

spelen. Niet alleen de sporters moeten ondersteund worden, maar ook de verenigingen. Financiële 

ondersteuning kan gerealiseerd worden door het Fonds Gehandicaptensport, mits de subsidie door 

een rechtspersoon aangevraagd wordt. Om clubs te begeleiden in het omgaan met de doelgroep, kan 

een sportcoördinator dienst doen. 

 

Tenslotte is het aan te raden om dit onderzoek aan te vullen. Zoals in de discussie staat beschreven, 

is er maar een klein deel van de doelgroep bekend. Hierdoor is het lastig om iedereen gericht te 

bereiken. Daarnaast gelden de resultaten alleen voor de respondenten van dit onderzoek. Het kan zijn 

dat anderen meer belemmeringen ondervinden bij het sporten, zoals bereikbaarheid, toegankelijkheid 

of op financieel gebied. Of misschien zijn de mensen die niet bereikt zijn niet zo gemotiveerd om te 

sporten als deze 50 respondenten. Als motivatie geheel ontbreekt, dan zal er niet gesport worden en 

zijn sportdagen overbodig. Het kan ook zijn dat iedereen al buiten sportverenigingen sport. Dan kan 

de nadruk gelegd worden op het sociale aspect van sporten in teamverband. Een vervolgonderzoek 

kan daarom van groot belang zijn bij het uitvoeren van bovenstaande aanbevelingen. 
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Bijlage A. Begeleidende brief enquête doelgroep 

 

Beste (naam), 

 

 

In samenwerking met het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) sturen wij u deze brief.  

 

Naar aanleiding van het sportbeleid 2012-2016 is PMB bezig met een onderzoek naar sport voor 

mensen met een beperking. Het gaat hierbij om de mogelijkheden om te sporten in de verschillende 

dorpskernen van gemeente Eersel en de belemmerringen die mensen met een beperking op dat 

gebied ondervinden. Omdat wij als gemeente de sportieve missie hebben: “De gemeente Eersel is 

een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners een leven lang moeten kunnen sporten en bewegen”, 

staan wij achter het onderzoek en sturen wij u bijgevoegde enquête. 

 

We hebben uw contactgegevens uitsluitend gebruikt om u namens PMB deze enquête te sturen. Uw 

gegevens zijn strikt vertrouwelijk en niet verstrekt aan het Platform. Indien u deze 

vrijwilligersorganisatie ook in de toekomst wil helpen in het ondersteunen van mensen met een 

beperking, dan kunt u desgewenst uw contactgegevens invullen op de enquête. Natuurlijk kan de 

enquête kan ook anoniem ingevuld worden. 

 

Wij hopen dat u een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de sportmogelijkheden voor mensen 

met een beperking. Ook als er geen animo is om te sporten, is dat belangrijk om te weten. De enquête 

bestaat uit slechts 22 vragen en kan ook online ingevuld worden via www.thesistools.com/sporteersel. 

De papieren vragenlijst kan teruggestuurd worden via de antwoordenveloppe of afgegeven worden bij 

het gemeentehuis. Wij vragen u dit uiterlijk vóór maandag 12 november te doen. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 



Bijlage B. Enquête doelgroep 

 

In het kader van het onderzoek naar sport voor mensen met een beperking in de gemeente Eersel, 

stuur ik u deze enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Platform voor Mensen met een 

Beperking (PMB) in samenwerking met de gemeente. Het doel van deze enquête is het in kaart 

brengen van hoeveel mensen er in de gemeente Eersel wonen die leven met een beperking. 

Daarnaast willen we een beeld krijgen van hun wensen en mogelijkheden met betrekking tot sport. 

 

Ook als er geen animo is om te sporten, is dat belangrijk om te weten! 

 

De enquête bestaat uit 2 delen met in totaal slechts 22 vragen.  

Het is ook in te vullen via internet: www.thesistools.com/sporteersel  

 

Deel 1: Persoonlijke gegevens  

Om beter op  uw wensen en behoeften te kunnen inspelen, willen de gemeente en het Platform voor  

Mensen met  een Beperking (PMB) in kaart brengen hoeveel mensen er in de gemeente Eersel 

wonen die leven met een beperking. U bepaalt zelf welke vragen van deel 1 u wilt invullen. Met al uw 

gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan.  

 

1. Naam: …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Bent u man  of vrouw?  Man / Vrouw 

 

3. Wat is uw leeftijd?   .………………… 

 

4. In welke dorpskern woont u? 

o Eersel 

o Duizel 

o Vessem 

o Wintelre 

o Knegsel 

o Steensel  

 

5. Mag het PMB u benaderen voor verdere onderzoeken binnen gemeente Eersel?  Ja / Nee 

 

6. Zo ja, via: 

o Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Telefoonnummer: ……………………………………………… 

o E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wat is uw beperking? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Visueel 

o Auditief 

o Ik zit in een rolstoel 

o Andere lichamelijke beperking 

o Verstandelijk 

o Geestelijk (bv. autisme, adhd) 

o Psychiatrisch 

o Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Deel 2: Mogelijkheden om te sporten 

Om sportverenigingen/teams toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, willen we een 

beeld krijgen van de mogelijkheden en belemmeringen om te sporten. Daarnaast is het belangrijk om 

te weten hoe groot de animo is voor bepaalde sporten.  

 

8. Doet u aan sport? 

o Zo ja, wat/waar/hoe vaak? …………………………………………………………………………………………………….. 

 

o Zo nee, wat is de voornaamste reden? ………………………………….……………………………………………….. 

 

9. Is het ondanks uw beperking mogelijk om te sporten? Eventueel met aanpassingen of in speciale 

teams (denk aan rolstoelsporten, g-teams, hulpmiddelen, afmetingen/spelregels, begeleiding, etc.). 

o Helemaal niet mogelijk  

o Mogelijk in speciale teams  

o Mogelijk met aanpassingen 

o Mogelijk zonder aanpassingen in reguliere teams 

o Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Weet ik niet 

 

10. Stelling: Ik heb de mogelijkheid om van en naar sportaccommodaties te gaan (vervoer). 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens  

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

o Weet ik niet 

 

11. Hoe verplaatst u zich? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Met de fiets 

o Met de auto 

o Met openbaar vervoer 

o Met georganiseerd vervoer 

o Met begeleiding 

o Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Stelling: Ik heb genoeg financiële middelen om te kunnen sporten 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens 

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

o Weet ik niet 

 

13. Van welke financiële middelen maakt u gebruik? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o PGB 

o Jeugdsportfonds 

o Subsidies  

o Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Geen 

o Weet ik niet 
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14. Stelling: Ik heb tijd om elke week te sporten 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens 

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

o Weet ik niet 

 

15. Stelling: Ik kan en mag zelf beslissen of ik wil sporten en waar 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens  

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

o Weet ik niet 

 

16. Stelling: Mijn omgeving stimuleert mij om te sporten 

o Mijn omgeving raadt het mij af 

o Mijn omgeving heeft geen mening 

o Mijn omgeving stimuleert mij 

o Mijn omgeving stimuleert mij heel erg 

 

17. Stelling: Ik vind sporten leuk 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens  

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

o Weet ik niet 

 

18. Stelling: Ik vind sporten belangrijk, bv. voor de gezondheid, ontwikkeling, sociale contacten, etc. 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens  

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

 

19. Stelling: Ik weet welke sporten ik kan beoefenen met mijn beperking 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens 

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

 

20. Stelling: Ik ben op de hoogte van welke sportenverenigingen er zijn in mijn omgeving 

o Helemaal niet mee eens 

o Niet mee eens 

o Mee eens  

o Helemaal mee eens 

 

  



21. In  welk verband zou u willen sporten? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o In een reguliere groep 

o In een speciale groep (zoals G-sport of rolstoelsport) 

o In een gemengde groep 

o Individueel 

o Ik wil niet sporten 

o Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

22. Welke sport zou u willen beoefenen? Evt. met aanpassingen of in speciale teams. (Meerdere 

antwoorden mogelijk) 

o Voetbal  

o Handbal 

o Volleybal  

o Korfbal 

o Basketbal 

o Honkbal/softbal 

o Hockey  

o Rugby  

o Tennis 

o Tafeltennis 

o Badminton  

o Dansen  

o Paardrijden 

o Atletiek 

o Yoga 

o Fitness    

o Zwemmen 

o Waterpolo    

o Scouting   

o Skiën/snowboarden    

o Wielrennen 

o Motorsport  

o Goalball (voor slechtzienden) 

o Torbal (voor slechtzienden) 

o Showdown (voor slechtzienden) 

o Boccia (voor zware beperking) 

 

o Anders, namelijk ..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 

Voor informatie over sporten kunt u contact opnemen met Platform voor Mensen met een 

Beperking (PMB) www.pmbeersel.nl / info@pmbeersel.nl  

 

 



Bijlage C. Output resultaten enquête doelgroep 

 
Vaststelling doelgroep 

 
Sekse 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

man 24 48,0 48,0 48,0 

vrouw 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Leeftijd 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

9 2 4,0 4,2 4,2 

11 1 2,0 2,1 6,3 

13 1 2,0 2,1 8,3 

14 1 2,0 2,1 10,4 

15 3 6,0 6,3 16,7 

16 2 4,0 4,2 20,8 

17 2 4,0 4,2 25,0 

21 1 2,0 2,1 27,1 

22 1 2,0 2,1 29,2 

23 1 2,0 2,1 31,3 

25 1 2,0 2,1 33,3 

45 1 2,0 2,1 35,4 

47 1 2,0 2,1 37,5 

52 3 6,0 6,3 43,8 

55 1 2,0 2,1 45,8 

56 2 4,0 4,2 50,0 

57 2 4,0 4,2 54,2 

58 1 2,0 2,1 56,3 

60 3 6,0 6,3 62,5 

61 1 2,0 2,1 64,6 

62 2 4,0 4,2 68,8 

64 3 6,0 6,3 75,0 

66 5 10,0 10,4 85,4 

67 3 6,0 6,3 91,7 

69 4 8,0 8,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing 99 2 4,0   

Total 50 100,0   
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Dorpskern 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Eersel 31 62,0 62,0 62,0 

Duizel 6 12,0 12,0 74,0 

Vessem 4 8,0 8,0 82,0 

Wintelre 3 6,0 6,0 88,0 

Knegsel 1 2,0 2,0 90,0 

Steensel 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Beperking visueel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 4 8,0 8,0 8,0 

nee 46 92,0 92,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Beperking auditief 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 2 4,0 4,0 4,0 

nee 48 96,0 96,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Beperking rolstoel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 16 32,0 32,0 32,0 

nee 34 68,0 68,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Beperking lichamelijk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 27 54,0 54,0 54,0 

nee 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Beperking verstandelijk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 11 22,0 22,0 22,0 

nee 39 78,0 78,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Beperking geestelijk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 8 16,0 16,0 16,0 

nee 42 84,0 84,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Beperking psychiatrisch 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 3 6,0 6,0 6,0 

nee 47 94,0 94,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Beperking Anders, namelijk" 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ja 10 20,0 20,0 20,0 

nee 40 80,0 80,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Mag het PMB u benaderen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative  

Percent 

Valid 

ja 30 60,0 65,2 65,2 

nee 16 32,0 34,8 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Missing 9 4 8,0   

Total 50 100,0   

 
Doet u aan sport? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ja 29 58,0 59,2 59,2 

nee 20 40,0 40,8 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing 9 1 2,0   

Total 50 100,0   
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Ja, hoe vaak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1x per 2 weken 1 2,0 2,3 2,3 

1x per week 7 14,0 16,3 18,6 

2x per week 9 18,0 20,9 39,5 

2 á 3x per week 2 4,0 4,7 34,2 

3x per week 3 6,0 7,0 51,2 

4x per week 1 2,0 2,3 53,5 

nee 20 40,0 46,5 100,0 

Total 43 86,0 100,0  

Missing 9 7 14,0   

Total 50 100,0   
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Motivatie 

 

Stelling: Ik vind sporten leuk * Stelling: Ik vind sporten belangrijk Crosstabulation 

 Stelling: Ik vind sporten belangrijk Total 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Mee eens Helemaal 

mee eens 

Stelling:  

Ik vind 

sporten leuk 

Helemaal niet mee eens 1 1 1 0 3 

Niet mee eens 0 1 5 0 6 

Mee eens 0 0 16 4 20 

Helemaal mee eens 1 0 4 9 14 

Weet ik niet 0 1 3 1 5 

Total 2 3 29 14 48 

 

Stelling: Mijn omgeving stimuleert mij om te sporten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mijn omgeving stimuleert mij niet 2 4,0 4,4 4,4 

Mijn omgeving heeft geen mening 15 30,0 33,3 37,8 

Mijn omgeving stimuleert mij 22 44,0 48,9 86,7 

Mijn omgeving stimuleert mij heel erg 6 12,0 13,3 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Missing Missing 5 10,0   

Total 50 100,0   

 
Sport ingevuld * Ik wil niet sporten Crosstabulation 

 Ik wil niet sporten Total 

ja nee 

Sport ingevuld 
ja 4 36 40 

nee 4 4 8 

Total 8 40 48 
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Capaciteit 

 

Stelling: Ik heb genoeg financiële middelen om te kunnen sporten * Doet u aan sport? Crosstabulation 

 Doet u aan sport? Total 

ja nee 

Stelling: Ik heb genoeg 

financiële middelen om te 

kunnen sporten 

Helemaal niet mee eens 1 5 6 

Niet mee eens 7 2 9 

Mee eens 15 5 20 

Helemaal mee eens 2 2 4 

Weet ik niet 4 6 10 

Total 29 20 49 

 

Stelling: Ik kan en mag zelf beslissen of ik wil sporten en waar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helemaal niet mee eens 1 2,0 2,0 2,0 

Niet mee eens 9 18,0 18,4 20,4 

Mee eens 25 50,0 51,0 71,4 

Helemaal mee eens 10 20,0 20,4 91,8 

Weet ik niet 4 8,0 8,2 100,0 

Total 49 98,0 100,0  

Missing Missing 1 2,0   

Total 50 100,0   

 

Stelling: Ik kan en mag zelf beslissen of ik wil sporten en waar * Stelling: Mijn omgeving stimuleert mij om te sporten 
Crosstabulation 

 

Stelling: Ik kan en mag zelf 

beslissen of ik wil sporten en 

waar 

Stelling: Mijn omgeving stimuleert mij om te sporten Total 

Mijn omgeving 

stimuleert mij 

niet 

Mijn omgeving 

heeft geen 

mening 

Mijn omgeving 

stimuleert mij 

Mijn omgeving 

stimuleert mij 

heel erg 

 

Helemaal niet mee eens 0 0 1 0 1 

Niet mee eens 1 1 5 2 9 

Mee eens 1 9 11 3 24 

Helemaal mee eens 0 3 5 1 9 

Weet ik niet 0 2 0 0 2 

Total 2 15 22 6 45 

 

  



+

Gelegenheid 

 

Stelling: Ik weet welke sporten ik kan beoefenen met mijn beperking * Stelling: Ik ben op de 
hoogte van welke sportverenigingen er zijn in mijn omgeving Crosstabulation 

 

Stelling: Ik weet welke sporten 

ik kan beoefenen met mijn 

beperking 

Stelling: Ik ben op de hoogte van welke sport- 

verenigingen er zijn in mijn omgeving 

Total 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Mee eens Helemaal 

mee eens 

 

Helemaal niet mee eens 1 0 1 0 2 

Niet mee eens 1 10 8 1 20 

Mee eens 1 8 12 0 21 

Helemaal mee eens 0 1 5 0 6 

Total 3 19 26 1 49 

 
Stelling: Ik heb de mogelijkheid om van en naar sportaccommodaties te gaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helemaal niet mee eens 3 6,0 6,4 6,4 

Niet mee eens 1 2,0 2,1 8,5 

Mee eens 27 54,0 57,4 66,0 

Helemaal mee eens 6 12,0 12,8 78,7 

Weet ik niet 10 20,0 21,3 100,0 

Total 47 94,0 100,0  

Missing Missing 3 6,0   

Total 50 100,0   

 
Stelling: Ik heb tijd om elke week te sporten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Niet mee eens 2 4,0 4,2 4,2 

Mee eens 30 60,0 62,5 66,7 

Helemaal mee eens 11 22,0 22,9 89,6 

Weet ik niet 5 10,0 10,4 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Missing Missing 2 4,0   

Total 50 100,0   

 



Bijlage D. Sporten voor mensen met een beperking

Special 

olympics

Deaf-

lympics

Amputatie Rolstoel Bewegings-

stoornis

Visueel Overigen

Zomersporten

Atletiek x x x x x x x

Badminton x x

Bankdrukken x x x x (x)

(Rolstoel) Basketbal x x x x x x

Beach Volleybal x

Boccia x x x x (x)

Bowlen x x

Cricket (x)

Golf (x)

Goalball x

Gymnastiek x

Handbal x x

Handboogschieten x x x x

Hockey x

Judo x x x

Kanoën (x)

Karate x

Korfbal x

Mountainbiken x

Netball (x)

Oriëntatielopen x

Paardensport x x x x x

Roeien x x x x x x

(Rolstoel) Rugby x x x x

(Rolstoel) Schermen (x) (x) (x)

Schieten x x x x x

Skaten x

Softbal (x)

Taekwondo x

Tafeltennis x x x x x x

(Rolstoel) Tennis x x x x

Voetbal x (x) x x

Wegrijden x

Wielerennen x x x x x

Worstelen x

Zeilen x x x x x (x)

(Zit)volleybal x x x x x

Zwemmen x x x x x x x

(x) = Deze sport wordt niet of nauwelijks beoefend in Nederland

Paralympics
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Special 

olympics

Deaf-

lympics

Amputatie Rolstoel Bewegings-

stoornis

Visueel Overigen

Wintersporten

Alpine Skiën x x x x x x x

Biatlon x x x x x

(Rolstoel) Curling (x) (x) (x) (x) x

Floorball (x)

Floorhockey (x)

Ijs(slee)hockey x x x x x

Kunstschaatsen (x)

Langlaufen x x x x x x x

Shorttrack x

Snowshoeing (x)

Snowboarden (x) x

Nieuw

Kanoën in 2016 x x x x x

Triatlon in 2016 x x x x x

(Rolstoel) Dansen in7 x x x x x

(x) = Deze sport wordt niet of nauwelijks beoefend in Nederland

Paralympics



Bijlage E. Classificaties en hulpmiddelen paralympische sporten 

 

Alpineskiën 

Atleten met fysieke beperkingen gebruiken aangepast materiaal, zoals een mono-ski (zitski) of 

orthopedische hulpmiddelen. Skiërs met een visuele beperking maken tijdens de wedstrijd gebruik van 

een begeleider, die aangeeft welke route de atleet moet volgen. 

Het alpineskiën staat open voor mannen en vrouwen en voor atleten met uiteenlopende beperkingen, 

zoals amputaties, rugletsels, cerbrale palsy, visuele stoornissen en les autres. Wanneer als gevolg 

van een beperkt aantal deelnemers klassen worden samengevoegd, wordt een calculatiesysteem 

gebruikt, zodat atleten met verschillende beperkingen tegen elkaar kunnen uitkomen.  

 

Er zijn in het alpineskiën dertien classificaties: zeven staand, drie zittend en drie voor atleten met een 

visuele beperking.  

 

Visueel  

B1 - Totaal blinde atleten  

B2 - Gezichtsvermogen van 2/60 en/of gezichtsveld van minder dan 5 graden  

B3 - Gezichtsvermogen van 2/60 tot 6/60 en/of gezichtsveld tussen de 5 en 20 graden  

 

Staand  

LW1 - dubbele bovenbeenamputatie of vergelijkbaar  

LW2 - bovenbeenamputatie, gebruikmakend van één ski en stokken  

LW3 - dubbele onderbeenamputatie/ CP5, CP6  

LW4 - skiërs met een onderbeenamputatie, gebruikmakend van een prothese, twee ski's en stokken  

LW5/7 - skiërs met arm- of handamputaties, die geen gebruik kunnen maken van stokken (LW5/7-1, 

LW5/7-2, LW 5/7-3)  

LW6/8 - skiërs met één arm- of handamputatie, gebruikmakend van één stok (LW6/8 -1, LW6/8 -2)  

LW9 - disfunctionaliteit van een arm en een been (amputatie, CP, verlamming), (LW9/1, LW9/2)  

 

Zittend  

LW10 - monoskiërs (hoge ruggenmergbeschadiging), (LW10/1, LW10/2)  

LW11 - monoskiërs (lage ruggenmergbeschadiging)  

LW12 - monoskiërs (dwarsleasie of dubbele amputatie), (LW12/1, LW 12/2)  
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Atletiek 

Er zijn bij atletiek onderdelen voor atleten in een rolstoel, atleten met prothesen en voor mensen met 

een visuele beperking. Deze laatste groep sport onder begeleiding van een 'ziende' metgezel. De 

atleten strijden volgens hun functionele classificaties in de verschillende klassen. Deze klassen 

worden voortdurend opnieuw gedefinieerd om zoveel mogelijk atleten te omvatten.  

 

Onder atletiek vallen baan- en veld-onderdelen, die in de classificaties worden aangegeven met een T 

(Track) en een F (Field). Het programma omvat loop-, wheeler, werp- en springnummers. Ook wordt 

er een vijfkamp gehouden. De marathon vindt op de weg plaats. 

 

Atletiek kent drie classificatiesystemen. Te weten: 

Het classificatiesysteem voor sporters met visuele beperkingen  

Het classificatiesysteem voor sporters met een hersenaandoening  

Het functioneel classificatiesysteem voor sporters met een amputatie en rolstoelgebonden sporters 

 

De sportonderdelen worden opgesplitst in groepen. Hierbij geldt binnen een groep hoe hoger de 

klasse, hoe groter de functionele mogelijkheden en hoe minder de beperking ten aanzien van de 

sport. 

 

Bankdrukken 

Bij bankdrukken moeten de deelnemers liggend op een (druk)bank een gewicht controleren. De 

drukbank is voorzien van haltersteunen, zodat de deelnemer een lange halter vanuit liggende positie 

kan pakken. De halter wordt vervolgens omlaag gebracht waar de atleet het gewicht boven de borst 

even onbeweeglijk moet houden. Daarna moet de atleet de halter met kracht omhoogstoten, waarbij 

de ellebogen gestrekt dienen te zijn.  

Tijdens de lift dient het lichaam in positie te blijven. Een uitzondering kan om medische redenen 

worden goedgekeurd. 

 

Bankdrukken hanteert één open klasse. Een sporter kan deelnemen als hij/zij voldoet aan een 

internationaal vastgestelde definitie van een minimale handicap. De classificatie-eis voor bankdrukken 

is de constatering van een bepaalde mate van functieverlies in de onderste ledematen.  

Als er ook functieverlies is in romp en/of armen moet men in staat zijn om op een veilige wijze het 

gewicht te drukken. Wel is er sprake van verschillende gewichtsklassen, maar deze staan los van de 

handicap van de sporter. 

 

Het bankdrukken kent tien verschillende categorieën die op lichaamsgewicht worden ingedeeld. De 

atleten hebben drie pogingen en twee minuten om elke poging te voltooien. De winnaar is degene die 

het hoogste aantal kilogrammen weet te tillen. 
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• De mannen komen uit in klassen tot 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 67,5kg, 75kg, 82,5kg, 90kg, 

100kg en +100kg.  

• De vrouwen strijden in klassen tot 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 67,5kg, 75kg, 82,5kg 

en +82,5kg. 

 

Drie scheidsrechters geven door middel van een wit of rood licht aan of de poging is geslaagd. Tussen 

de eerste en tweede poging, en tussen de tweede en de derde, moet er een minimumverhoging van 

2,5 kilogram zijn. 

 

Biatlon 

De biatlon is één van de twee noordse skidisciplines op de Paralympische Winterspelen. Het 

programma omvat staande onderdelen, zittende onderdelen (voor rolstoelgebruikers) en onderdelen 

voor visueel beperkte atleten. 

 

Er worden op de Paralympische Winterspelen biatlonwedstrijden gehouden over twee afstanden:  

• de korte afstand bedraagt 7,5 kilometer  

• de lange afstand bedraagt 12 kilometer  

De race wordt gehouden op een parkoers van 2,5 kilometer. Afhankelijk van de lengte van de race 

wordt het parkoers drie (korte afstand) of vijf maal (lange afstand) afgelegd. Tussen de rondes door 

moeten de atleten stoppen voor een schietserie. Er wordt geschoten op twee doelen die zich op tien 

meter afstand bevinden. Elke misser wordt bestraft met een tijdstraf die bij de totaaltijd wordt opgeteld, 

of met een strafrondje over een gedeelte van het parkoers.  

 

De belangrijkste succesfactor in het biatlon ligt in het vermogen uithoudingsvermogen af te wisselen 

met concentratie. Atleten met een visuele stoornis maken gebruik van akoestische signalen. De 

intensiteit van het geluid geeft aan of de atleet zijn doel in het vizier heeft.  

 

Bij de biatlon wordt een calculatiesysteem gebruikt, zodat atleten met verschillende beperkingen tegen 

elkaar kunnen uitkomen.  

Afhankelijk van zijn of haar persoonlijke beperking, wordt aan een atleet een percentage toegekend. 

De tijd die de atleet nodig heeft om het parkoers af te leggen, wordt vermenigvuldigd met dit 

percentage om zijn/haar aangepaste eindtijd te bepalen.  

Elke klasse heeft een ander percentage voor de verschillende technieken, de klassieke en vrije 

techniek. De percentages worden na elk seizoen geëvalueerd en indien zal het IPC Nordic Skiing 

Committee veranderingen doorvoeren. 

 

  



,

Boccia 

Boccia is een mikspel en verwant aan jeux-de-boules. Het kan gespeeld worden door mensen met 

een (ernstige) beperking. Het is een sport die spiercontrole, nauwkeurigheid en een hoge concentratie 

vereist. Het doel van de sport is een aantal ballen zo dicht mogelijk bij een speciale doelbal te gooien. 

 

Alle wedstrijden zijn voor mannen en vrouwen toegankelijk. Er zijn wedstrijden voor individuen, paren 

en teams. Boccia kan in principe door iedereen worden gespeeld. Spelers met onvoldoende 

gooikracht kunnen gebruik maken van een goot als hulpmiddel. Boccia kan daardoor ook gespeeld 

worden door mensen met een zware lichamelijke handicap.  

 

In Nederland wordt boccia in vijf klassen gespeeld:  

• BC1 spelers met een zware spastische aandoening  

• BC2 spelers met spastische aandoening  

• BC3 spelers zonder werpfunctie die gebruik maken van een goot  

• BC4 rolstoelgebonden spelers die niet vallen onder BC1 en BC2  

• open klasse, voor iedereen die graag boccia wil spelen  

 

Spelers met cerebrale palsy in de klasse CP1 of CP2 en atleten met andere zware fysieke 

beperkingen (zoals spierdystrofie) komen in aanmerking voor boccia.  

De spelers worden in vier klassen ondergebracht, afhankelijk van hun fysieke mogelijkheden:  

• BC1: zowel voor CP1 werpers als CP2 voetspelers. De spelers mogen geholpen worden door 

een assistent, die zich buiten het spelersvak moet bevinden. De assistent mag alleen de stoel 

afstellen en/of stabiliseren, en de speler de bal op diens verzoek aanreiken.  

• BC2: voor CP2 werpers. De spelers mogen geen assistentie krijgen.  

• BC3: voor spelers met een ernstige fysieke beperking. De spelers gebruiken een goot als 

hulpmiddel en mogen door een persoon worden bijgestaan. De assistent mag het spelersvak 

betreden, maar alleen met zijn rug naar het speelveld en zijn ogen afgewend van het spel.  

• BC4: voor spelers met andere ernstige fysieke beperkingen. De spelers mogen niet worden 

bijgestaan door een assistent.  

 

Door middel van een toss wordt bepaald wie er als eerste de witte bal mag spelen en in welk vak je 

moet staan. De witte bal wordt in het veld geworpen en dezelfde speler probeert zijn gekleurde bal zo 

dicht mogelijk bij de witte bal te spelen. Daarna is de tegenpartij aan de beurt. Hierna moet de partij 

gooien die het verst van de witte bal vandaan ligt. Deze partij moet net zolang gooien tot het lukt om 

één van zijn ballen dichterbij de witte bal te spelen dan de tegenpartij enz. Indien de witte bal tijdens 

het spel uit het veld wordt gekaatst, wordt de witte bal teruggelegd op een aangegeven centrale plaats 

in het veld (op het kruis) en daarna gaat het spel verder met de partij die op dat moment het verst van 

de witte bal vandaan ligt. Ballen die de zijlijn raken of erbuiten liggen, zijn uit en worden in een mand 

aan het einde van het veld gelegd.  

 



CP-voetbal 

CP-voetbal wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging (cerebrale 

palsy) een motorisch probleem hebben.  

 

Er zijn enkele regels in het CP-voetbal die van het gewone voetbal verschillen. Zo bestaat een team 

uit zeven spelers, waaronder de doelman. Verder is er geen buitenspelregel. Bovendien mag het 

ingooien met één hand worden gedaan. De speler mag de bal ook inrollen. Ten slotte mag een keeper 

maximaal vier stappen doen met de bal in de hand. Bij het gewone voetbal mag de keeper de bal 

maximaal zes seconden in de hand houden. 

 

Deze voetballers moeten volgens de standaard classificatie in een van de onderstaande groepen zijn 

ingedeeld:  

• C5: sporters die beperkingen hebben in het lopen en rennen, maar die geen problemen 

hebben met staan of schieten.  

• C6: sporters die meestal beperkingen hebben over de controle en coördinatie van alle vier de 

ledematen; bijvoorbeeld als gevolg van athetose, evenwichtsstoornis of spasticiteit en 

spasme.  

• C7:sporters met hemiplegie, waarbij een lichaamshelft verlamd/beperkt is en de andere helft 

normaal functioneert.  

• C8:sporters met een milde vorm van hemiplegie, diplegie (symmetrische verlamming), 

athetose of monoplegie (verlamming van een ledemaat) en die aan de specifieke criteria 

voldoen.  

Gedurende de wedstrijd moet er altijd een C5 of C6 speler in het veld staan. Als dat niet mogelijk is, 

dan moet het team met zes (verder) spelen. Bovendien mogen tegelijkertijd maximaal drie C8 spelers 

in het veld staan 

 

Goalbal 

Goalbal is een teamsport die uitsluitend beoefend wordt door atleten met een visuele beperking. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt in mate van gezichtsvermogen aangezien iedereen een 

geblindeerde skibril moet dragen. 

 

Goalbal wordt gespeeld door twee teams van drie spelers, met maximaal drie wissels per team. De 

spelers dragen tijdens de wedstrijd blinderingsmaskers, zodat personen met verschillende visuele 

handicaps samen kunnen spelen. Het spel bestaat uit twee helften van tien minuten.  

 

Goalbal wordt gespeeld op een rechthoekig veld, van achttien meter lang en negen meter breed. 

Beide speelhelften worden door twee lijnen in drieën verdeeld. De lijnen zijn tastbaar, zodat de spelers 

weten waar ze zich in het veld bevinden.  
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Het doel is over de volle breedte van het veld. Het gaat erom een bal in het doel van de tegenstander 

te rollen, terwijl de verdedigende spelers proberen de bal met hun lichaam te blokkeren. Doordat in de 

bal een belletje is bevestigd, kunnen de spelers horen waar de bal zich bevindt en welke richting hij 

gaat. Tijdens het spel wordt volledige stilte vereist in de omgeving van het speelveld, zodat de spelers 

zich optimaal kunnen concentreren en adequaat reageren.  

 

De spelers moeten de bal onderhands gooien. Een geworpen bal moet het veld raken voor deze de 

middellijn passeert. Zodra het verdedigende team in balbezit komt, moet de bal binnen acht seconden 

worden gespeeld. Iedere speler mag niet meer dan twee opeenvolgende worpen voor zijn rekening 

nemen.  

 

Voor het overtreden van de regels kunnen persoonlijke en teamsancties worden toegekend.  

 

De ploeg die na twintig minuten speeltijd de meeste goals heeft gemaakt, is de winnaar. Staat er aan 

het eind van de reguliere speeltijd een gelijkspel op het scorebord, dan wordt de wedstrijd met twee 

periodes van drie minuten verlengd. Als de stand daarna nog gelijk is, worden vrije worpen genomen. 

 

Boogschieten 

Handboogsport vereist een combinatie van nauwkeurigheid, kracht en concentratie. De sport kan 

worden beoefend door atleten met een fysieke handicap (met inbegrip van dwarslaesie, 

hersenverlamming, amputaties en les autres).  

 

De wedstrijdregels zijn gebaseerd op internationale FITA-regels, met een aantal kleine aanpassingen. 

Er zijn individuele- en teamwedstrijden. Boogschutters kunnen meedoen in drie klassen, één voor 

staande atleten en twee voor atleten in een rolstoel.  

• ARST: sporters behorend in deze klasse hebben geen beperkingen in de armen en lichte 

beperkingen in de benen. Er is een mogelijkheid om staand of zittend (op een gewone stoel of 

kruk met voeten op de grond) te schieten. Dit wordt bepaald bij de classificatiekeuring.  

• ARW2: sporters behorend in deze klasse hebben beperkingen in de benen en gebruiken 

veelal dagelijks de rolstoel. Voor hun sportbeoefening zijn deze sporters aangewezen op een 

rolstoel.  

• ARW1: sporters behorend in deze klasse hebben zwaardere beperkingen in armen én benen, 

dat veelal invloed heeft op de zitbalans. Deze sporters zijn zowel voor hun dagelijks gebruik 

als bij sportbeoefening aangewezen op hun rolstoel.  

 

Wedstrijden worden geschoten met een recurveboog of een compundboog. De eerste is een 'gewone' 

boog, met een vizier en soms met stabilisatoren. De compoundboog is een hightech boog met 

katrollen, zodat de pees bij geringere booglengte toch ver kan worden uitgetrokken. 
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Hippische sport 

Dressuur kan worden beoefend door atleten met een fysieke handicap of een visuele stoornis. De 

wedstrijden zijn gemengd en worden volgens functionele profielen geclassificeerd. De ruiters strijden 

op twee onderdelen: een oefening van vastgestelde bewegingen en een vrije kür op muziek. 

Daarnaast wordt er een teamwedstrijd gehouden, voor drie tot vier ruiters per team.  

 

De deelnemers worden beoordeeld op basis van de vertoonde paardrijvaardigheden. Het is 

toegestaan ondersteunende hulpmiddelen te gebruiken, zoals dressuurgewassen, een verbindende 

teugelbar of elastiekjes.  

Ruiters met visuele stoornissen (rang III) en rang IV-ruiters kunnen alternatieve methodes gebruiken 

om zich binnen de piste te oriënteren. Het is hen toegestaan een begeleider rond de piste te plaatsen 

die verbale aanwijzingen kan geven. 

 

Beoefenaars van de dressuur worden tijdens de Paralympische Spelen ingedeeld in vier klassen, die 

we aanduiden met grades. 

De indeling is grofweg: 

• Grade 1: voornamelijk rolstoelgebruikers met een zeer slechte rompfunctie  

• Grade 2: voornamelijk rolstoelgebruikers met een zeer slechte rompfunctie, maar met een 

redelijke armfunctie  

• Grade 3: sporters met problemen in alle vier de ledematen en blinden  

• Grade 4: sporters met problemen in één of twee ledematen en slechtzienden 

 

IJssleehockey 

IJsleehockey of sledgehockey volgt de regels van het ijshockey, met enkele aanpassingen. Zo 

gebruikt een speler een slee om zich voort te bewegen in plaats van schaatsen. De slee rust op twee 

ijzers zodat het mogelijk is dat de puck onder de slee door gaat. De spelers gebruiken twee stokken. 

Het ene uiteinde heeft spikes, voor het afzetten, het andere eind heeft een blad om mee te schieten. 

Het spel is snel, zeer fysiek en wordt gespeeld door mannelijke atleten die een fysieke handicap 

hebben in het lagere deel van het lichaam. 

 

Judo 

De regels in het Paralympische judo verschillen nauwelijks van die van het Olympische judo. Het 

belangrijkste verschil is dat visueel gehandicapte judoka's bij de start van een gevecht elkaars kimono 

vastpakken. 

Judo wordt internationaal beoefend door sporters met een visuele handicap. Er wordt onderscheid 

gemaakt in drie klassen: 

• B 1 - is blind  

• B 2 - is zeer slechtziend  

• B 3 - is slechtziend 
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De atleten komen uit in diverse gewichtsklassen.  

Bij de mannen zijn dat er zeven (- 60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg en +100kg) 

Bij de vrouwen zijn dat er zes (-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg en +70kg 

 

Langlaufen 

Er zijn wedstrijden voor atleten met een fysieke handicap en voor atleten met een visuele stoornis. 

Afhankelijk van zijn beperking gebruikt een deelnemer gewone ski's of een zitski. Atleten met een 

visuele beperking maken gebruik van een gids.  

 

De atleten komen uit op drie onderdelen: de korte afstand, de middenafstand en de lange afstand. In 

lengte variëren deze van 2,5 kilometer tot 20 kilometer. Ook is er een estafette.  

 

Bij het langlaufen wordt een calculatiesysteem gebruikt, zodat atleten met verschillende beperkingen 

tegen elkaar kunnen uitkomen. 

Afhankelijk van zijn of haar persoonlijke beperking, wordt aan een atleet een percentage toegekend. 

De tijd die de atleet nodig heeft om het parkoers af te leggen, wordt vermenigvuldigd met dit 

percentage om zijn/haar aangepaste eindtijd te bepalen.  

Elke klasse heeft een ander percentage voor de verschillende technieken, de klassieke en vrije 

techniek. De percentages worden na elk seizoen geëvalueerd en indien zal het IPC Nordic Skiing 

Committee veranderingen doorvoeren. 

 

Roeien 

De romp van de roeiboot is identiek aan de roeiboot voor valide sporters. De roeiboten zijn 

daarentegen voorzien van aparte stoelen die variëren naar gelang de beperking van de sporter. 

Er zijn geen specificaties aan de stoel behalve dat de LTA4+ (de vier-met) een glijdende stoel heeft en 

de andere drie typen een vaste stoel. De stoel in de TA2x (dubbeltwee) geeft een aanvullende 

ondersteuning, terwijl de skiffs een volledige ondersteuning geven indien de sporter dit nodig heeft om 

het bovenlichaam in een gefixeerde positie te houden. 

Sommige boten kunnen extra stabilisatoren hebben om voor een betere balans te zorgen. 

 

Het roeien kent vier bootklassen die voor verschillende soorten handicaps zijn aangepast.  De vier 

bootklassen zijn:  

 

LTA4+ (armen, romp en benen)  

Afstand meer dan 1000 meter (sinds 2006 - eerder 2000 meter)  

Glijdende zetel  

Gemengde geslachtsboot  
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TA2x (armen en romp, geen beenfunctie)  

Afstand meer dan 1000 meter  

Vaste zetel  

Gemengde geslachtsboot  

 

AW1x (armen en evt. schouders, geen beenfunctie, geen rompfunctie)  

1000 meter  

Vaste zetel  

Alleen vrouwen  

 

AM1x (armen en evt. schouders, geen beenfunctie, geen rompfunctie)  

1000 meter  

Vaste zetel  

Alleen mannen 

 

Rolstoelbasketbal 

Het wordt beoefend door atleten die een fysieke handicap hebben die het lopen, het springen en het 

draaien verhindert. Het rolstoelbasketbal wordt door twee teams van vijf spelers gespeeld.  

 

Rolstoelbasketballers worden in vijf klassen ingedeeld: klasse 1 t/m 4,5. De indeling gebeurt op basis 

van uitvoering van basketbalhandelingen in een rolstoel, waarbij de rompbeweging en stabiliteit 

bepalende factoren zijn. 

Afhankelijk van hun functionele capaciteiten wordt een puntwaarde van 0,5 (het strengst gehandicapt) 

tot 4,5 gegeven aan elke speler. Vijf van de twaalf spelers van elk team zijn op het veld tijdens de 

wedstrijd. De totale puntwaarde van de spelers op het veld mag de veertien punten niet overschrijden.  

 

Het doel van elk team is de bal in de basket van de tegenstanders te gooien. De afmetingen van het 

veld en de hoogte van de baskets zijn het zelfde als bij het 'gewone' basketbal. 

 

Elk team heeft 24 seconden om proberen te scoren. Als het team dat in balbezit is deze tijdslimiet 

overschrijdt, dan krijgt de tegenpartij de bal. Net als in het valide basketbal, moeten de spelers de bal 

dribbelen als ze zich met de bal over het veld willen voortbewegen. Het is een overtreding om meer 

dan twee duwen op de wielen te nemen zonder de bal te stuiteren. Een speler mag de 

speeloppervlakte niet aanraken met zijn voeten als hij in bezit is van de bal. 
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Rolstoelrugby 

Rolstoelrugby is een full-contact sport voor mensen met beperkingen aan alle vier de ledematen. De 

sport heeft een ruig en dynamisch karakter. Niet voor niets wordt het ook wel murderball genoemd. 

Nog een andere benaming is quad-rugby, maar het betreft allemaal dezelfde sport. 

 

Rolstoelrugby wordt gespeeld op een basketbalveld tussen twee teams van vier spelers. De bal die 

gebruikt wordt lijkt nog het meest op een volleybal. Een team scoort een punt als een speler in het 

bezit van de bal met twee wielen over de doellijn van de tegenstander rijdt. Zowel mannen als 

vrouwen kunnen aan de sport meedoen. De teams zijn gemengd.  

 

Elk team bestaat naast vier basisspelers uit acht wissels. Spelers mogen rijden met de bal op schoot. 

Elke tien seconden moet de bal een keer worden gepast of gestuiterd.  

 

Een wedstrijd bestaat uit vier periodes van acht minuten netto speeltijd. Er is een minuut pauze na de 

eerste en derde periode. Halverwege is er vijf minuten pauze. Elke wedstrijd wordt geleid door twee 

scheidsrechters. 

 

In het quad-rugby heeft iedere speler heeft een classificatie waarvan de hoogte afhangt van zijn 

handicap. De classificaties kunnen variëren van 0,5 punten tot 3,5 punten, waarbij een speler met 0,5 

punten meer beperkingen heeft dan een speler met 3,5 punten. Het totaal aantal punten van de 

veldspelers mag niet hoger zijn dan 8 per team. 

 

Rolstoeltennis 

Het spel volgt de regels van het valide tennis. Het enige verschil is dat de bal bij rolstoeltennis twee 

keer mag stuiteren. De spelers moeten een permanent, wezenlijk of totaal functieverlies in één of 

beide benen hebben. Voor het onderdeel quads dienen de spelers functieverlies in drie of meer 

ledematen te hebben. 

 

Een rolstoeltenniswedstrijd wordt gespeeld tussen twee of vier atleten met functieverlies in één of 

beide onderste ledematen. Er is een speciale klasse voor mensen met functieverlies in minimaal drie 

ledematen. Deze categorie wordt quads genoemd. Het quad-onderdeel is een gemengde competitie 

voor mannen en vrouwen. 

Het rolstoeltennis op de Paralympische Spelen bestaat uit zes onderdelen: 

• Herenenkelspel  

• Herendubbel  

• Damesenkelspel  

• Damesdubbel  

• Quads enkelspel  

• Quads dubbelspel 
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Het rolstoeltennis volgt de regels van de ITF, met een paar uitzonderingen: 

• de bal mag in het rolstoeltennis tweemaal stuiteren voor de speler deze terugspeelt. De 

tweede stuiter mag binnen of buiten de lijnen van het veld zijn.  

• de rolstoel wordt beschouwd als een deel van het lichaam en alle regels die op het lichaam 

van een speler van toepassing zijn, zijn van toepassing zijn op de rolstoel. 

 

Sportschieten 

Op de Spelen zijn er onderdelen voor luchtgeweren en voor pistolen. Er wordt geschoten over drie 

verschillende afstanden: 10, 25 en 50 meter. De regels variëren per geweertype, de afstand, de 

schiethouding, het aantal schoten en de tijdslimiet. Er wordt op een vast doel geschoten.  

In totaal zijn er 12 onderdelen op de Paralympics in 2008. Zes daarvan zijn open voor mannen en 

vrouwen; drie zijn er voor alleen mannen en drie voor alleen vrouwen. 

 

Door het classificatiesysteem kunnen sporters met verschillende beperkingen tegen elkaar uitkomen, 

zowel individueel als in teamverband.  

Afhankelijk van de beperkingen worden de schutters in drie categorieën ingedeeld; SH1, SH2 en SH3. 

Het grootste verschil tussen SH1 en SH2 is dat SH2-sporters een speciale ondersteuning voor hun 

arm mogen gebruiken. De SH3-categorie is bedoeld voor visueel gehandicapten.  

Op de Paralympische Spelen doen alleen SH1 en SH2 sporters mee. 

 

Tafeltennis 

De regels voor het Paralympisch tafeltennis komen grotendeels overeen met die voor het gewone 

tafeltennis. De enige afwijkende regel is dat bij de opslag de bal eerst over de achterkant van de tafel 

moet voordat de bal over de zijkant gaat. Simpel gezegd moet er vooral rechtuit worden geserveerd 

en niet al te schuin. Ook zijn er aanpassingen voor de sporters in een rolstoel. 

 

Tafeltennis kent tien functionele klassen, vijf voor rolstoelgebonden sporters en vijf voor staande 

sporters. Hierbij geldt: hoe hoger de klasse, hoe groter de functionele mogelijkheden en hoe minder 

de beperking ten aanzien van de sport. Bijvoorbeeld klasse 2, sporters die rolstoelgebonden zijn, met 

slechte arm- en rompfunctie; klasse 9, sporters die bijvoorbeeld een onderbeenamputatie hebben. 

 

Wielrennen 

Net als in de reguliere wielersport wordt in de wielersport voor mensen met een beperking 

onderscheid gemaakt tussen baanwielrennen en wegwielrennen. Om zich voort te bewegen gebruiken 

de renners een racefiets, driewieler, tandem of een handbike.  

 

De sport is toegankelijk voor visueel beperkten, sporters met een hersenverlamming, amputatie en 

andere fysieke beperkingen. 

 

Bij het Paralympisch wielrennen zijn de standaardregels van het wielrennen van toepassing. 
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Net als bij het gewone wielrennen zijn er wedstrijden voor individuen en teams onderdelen met sprints, 

individuele achtervolgingen, de tijdrit op de baan en de wegwedstrijd en tijdrit op de weg. Afhankelijk 

van de fysieke beperking rijden de atleten op verschillende fietsen op verschillende onderdelen. 

• Atleten met een hersenverlamming rijden zowel op de weg als op de baan en gebruiken 

daarvoor een standaardfiets.  

• De atleten met evenwichtsstoornissen rijden op driewielers, en alleen op de weg.  

• Atleten met een visuele stoornis rijden op een tandem, zowel op baan als weg, met een 

voorrijder.  

• Renners met amputaties of andere permanente fysieke handicaps komen uit op de weg en de 

baan, met standaard fietsen.  

• Atleten die aan een rolstoel gebonden zijn en die vanwege ernstig functieverlies in de benen 

geen gebruik kunnen maken van een standaardfiets of een driewieler, komen op de weg uit in 

met de hand aangedreven handbikes.  

 

Bij het wielrennen op de Paralympische Spelen worden de volgende classificaties gebruikt. 

Tandemracen: 

Wielrenners met een visuele beperking nemen deel in tandemraces. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt in mate van gezichtsvermogen aangezien zij gebruik maken van een voorrijder.  

 

Handcycling: 

Handcycling is bedoeld voor sporters die in het dagelijkse leven rolstoelafhankelijk zijn of voor sporters 

die niet in staat zijn een conventionele fiets of driewieler te gebruiken wegens beperkingen aan hun 

onderste ledematen. Bij handcycling kent men drie klassen: 

• HC division A: ernstige beperking, totaal verlies van functie onderste ledematen en 

rompfunctie en andere ernstige complexe aandoening(en)  

• HC division B: totaalverlies van functie onderste ledematen en beperkte 

rompstabiliteit  

• HC division C: totaalverlies van functie onderste ledematen met minimaal tot geen verlies van 

rompfunctie 
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Zeilen 

Er wordt op de Paralympische Spelen in drie klassen gezeild, mannen en vrouwen door elkaar. 

• 2.4mR: een éénpersoonsboot van 4,1 meter lang en een gewicht van 260 kg. De boten 

hebben een kiel. De zeiler zit in het midden van de boot en de hele boot kan vanaf die plek 

worden bestuurd en genavigeerd.  

• SKUD 18: een tweepersoonsboot met een kiel. De boten zijn 5,8 meter lang en wegen 

minstens 380 kg. De zeilers moeten tijdens de Spelen in het midden van de boot zitten; een 

voor en een achter. De boten hebben drie zeilen; het hoofdzeil, de fok en de spinaker.  

• Sonar: een driepersoonsboot met een vaste kiel. De lengte is zo'n zeven meter en het gewicht 

is 950 kg. De boot heeft drie zeilen; het hoofdzeil, de fok en de spinaker. Bij de Paralympische 

Spelen wordt echter alleen met het hoofdzeil en de fok gezeild. De grootte van de Sonars 

maakt het mogelijk om de boot dusdanig in te richten dat voldoende hulpmiddelen kunnen 

worden aangebracht zodat ook de zwaar gehandicapten mee kunnen zeilen.  

 

Zeilen hanteert een functioneel classificatiesysteem waarin stabiliteit, mobiliteit, handfunctie en visie 

bepalende factoren zijn. De classificatie-eis voor zeilen is dat er een medische diagnose is met als 

gevolg een substantieel functieverlies bij zeilen. 

Er zijn twee boottypes: Sonar en 2.4mR. 

• Sonar: De zeilers in een Sonar boot worden ingedeeld in zeven klassen: klasse 1 t/m 7, de bij 

elkaar opgetelde punten van drie zeilers mag niet meer zijn dan 14.  

• 2.4mR: De zeiler in de 2.4mR boot moet voldoen aan de minimale handicapeis. 

De tweepersoonsboot is alleen toegankelijk voor sporters met zware beperkingen, de een- en 

driepersoonsboten zijn toegankelijk voor alle klassen. 

 

(Zit)volleybal 

Bij de introductie van volleybal op de Paralympische Spelen, in 1976 in Toronto, werd alleen staand 

gevolleybald. Oorspronkelijk werd deze vorm door geamputeerden gespeeld. Afhankelijk van de aard 

en omvang van de beperking werd een speler in een van de negen beschikbare categorieën 

ingedeeld. Elke categorie kende een handicapscore (een grotere beperking leidde tot een hogere 

score) en op het veld moesten altijd ten minste 13 punten staan. In 1984 werden ook andere 

handicapsoorten toegelaten tot de sport. In 1988 kwam het tot een eenduidige classificatiesysteem die 

alle soorten omvatte.  

Deze volleybalvariant wordt tegenwoordig nog steeds beoefend, maar komt niet meer voor op het 

Paralympische programma.  

 

 

  



,

In 1980 werd zitvolleybal geïntroduceerd op de Paralympische Spelen. De regels zijn in grote lijnen 

hetzelfde als bij het gewone volleybal. Er zijn een paar verschillen:  

• Een speler moet tijdens het spelen van de bal, met het zitvlak of enig deel van de romp 

contact hebben met de vloer.  

• Het veld is kleiner dan een gewoon volleybalveld en meet 10 bij 6 meter.  

• Het net hangt op een lagere hoogte: 1,15 meter bij de mannen, 1,05 meter bij de vrouwen.  

• Teams mogen bestaan uit spelers met een verschillende soort handicap. 

 

Als een speler/ster voldoet aan een internationaal vastgestelde definitie van de minimale handicap 

van zitvolleybal is deelname toegestaan. Sporters worden in twee klassen ingedeeld. De indeling is: 

• Eligible (E) = sporter voldoet ruimschoots aan minimale handicapeis.  

• Minimal Disablility (MD) = sporter voldoet net aan de minimale handicapeis. 

Een zitvolleybalteam bestaat uit twaalf spelers waarbij maximaal twee spelers net voldoen aan de 

minimale handicap. Tijdens de wedstrijd mag er maximaal één van deze twee spelers worden 

opgesteld. 

 

Zwemmen 

De regels kennen een paar wijzigingen. Er zijn diverse mogelijkheden voor zwemmers om hun race te 

beginnen; in het water, zittend vanaf het startblok of staand vanaf het startblok.  

 

Tijdens een zwemwedstrijd moeten de zwemmers die blind zijn een medewerker hebben om 

hem/haar aan te tikken zodra hij of zij de kant van het zwembad nadert. Deze zwemmers moeten 

tijdens hun wedstrijden ook zwartgemaakte beschermende brillen dragen. 

 

Protheses of andere ondersteunende apparaten zijn niet toegestaan. 

 

Zwemmers met een lichamelijke beperking worden ingedeeld via een functioneel classificatiesysteem.  

De classificatie-indeling bestaat uit tien verschillende klassen en daarnaast verschillende klassen per 

zwemslag: 

• voor de vrije-, de rug- en de vlinderslag loopt de indeling van S1 t/m S10  

• voor de schoolslag loopt de indeling van SB1 t/m SB9  

• voor de wisselslag loopt de indeling van SM1 t/m SM10 

Hoe lager de klasse, hoe zwaarder de beperking. S1, SB1 en SM1 is de groep met de zwaarste 

beperking. S10, SB9 en SM10 is de groep met de lichtste beperking.  

Voor de zwemmers met een visuele beperking worden de klassen S11 t/m S13 gebruikt. S11 is blind, 

S12 zeer slechtziend en S13 is slechtziend. 

 



Bijlage F. Sportverenigingen gemeente Eersel 

 

Sport Naam Plaats 

Atletiek 
Autosport 
Autosport 
Badminton 
Schaken 
Duiken 
Gymnastiek 
Gymnastiek 
Handbal 
Hockey 
Honk- en softbal 
Korfbal 
Korfbal 
Korfbal 
Korfbal 
Motorsport 
Motorsport 
Paardensport 
Paardensport 
Paardensport 
Paardensport 
Paardensport 
Paardensport 
Paardensport 
Scouting 
Scouting 
Scouting 
Revalidatie 
Fysiofitness 
Sportschool 
Sportschool 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Volleybal 
Wielersport 
Wielersport 
Wielersport 
Wielersport 
Yoga 
Yoga 
Yoga 
Zaalvoetbal 
Zwemmen 

DES  
AKK Automobielclub Kempisch Klassiek 
Autovereniging De Kempen 
BCE Badminton Club Eersel 
De Kemppion 
Cetus Wellness/Diving 
Dames gymclub Wintelre 
Heren gymnastiekvereniging 
Jupiter ’75 
Hockeyclub Eersel 
Meppers 
Fortuna ‘68 
KV Steensel 
KV Vessem 
Winty 
Motorcrossterrein De Ketelberg 
MTC Double Clutch 
De Odradaruiters 
Manege Het Heideros 
Paardensportcentrum De Kempen 
St. Jan  
St. Lambertus 
Stichting De Stalvrienden 
Stichting Hippisch Comité Kempenland 
De Zwerm  
Jubam  
Stichting Blokhutbeheer 
De Dobbers 
Maas 
Boons 
Fit Factory  
De Meppers 
Duysel 
Eresloch 
TV Knegsel 
TV Steensel 
TV Vessem 
DEES 
Dosko ’32  
EFC  
Knegselse Boys 
VV Steensel 
VV Vessem 
VC Vessem 
De Contente 
Stichting Om de gele Trui 
Stichting Wielerronde Steensel 
Vrouwenfietsgroep Eerselle 
Joop van Remortel 
Meet Your Self 
Savita 
RZE ‘98 
Tiamat 

Eersel 
Duizel 
Eersel 
Eersel 
Steensel 
Eersel 
Wintelre 
Knegsel 
Eersel 
Eersel 
Eersel 
Knegsel 
Steensel 
Vessem 
Wintelre 
Eersel 
Eersel 
Eersel 
Wintelre 
Eersel 
Duizel 
Vessem 
Steensel 
Eersel 
Eersel 
Duizel 
Steensel 
Eersel 
Eersel 
Eersel 
Eersel 
Wintelre 
Duizel 
Eersel 
Knegsel 
Steensel 
Vessem 
Wintelre 
Duizel 
Eersel 
Knegsel 
Steense 
Vessem 
Vessem 
Eersel 
Duizel 
Steensel 
Eersel 
Eersel 
Eersel 
Vessem 
Eersel 
Eersel 

 
 


