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Powerchair hockey is een teamsport voor
spelers die een elektrische rolstoel nodig
hebben om te sporten. Het is de enige sport
die het mensen met een ernstige fysieke
beperking toelaat om aan 16km/u door een
sportzaal te scheuren.
Tijdens de wedstrijden nemen twee teams van vijf
spelers het tegen elkaar op in een veld van 16 op
26 meter. Net zoals ijshockey staan de doelen in het
veld en kan iedereen erachter door rijden. Het uiteindelijke doel? Scoren met een gatenbal in een goal
van amper 20cm hoog!
Spelers met voldoende kracht houden een floorball
stick of handstick vast en proberen te scoren. Anderen spelen met een stick die aan hun rolstoel vastzit,
een T-stick, en verdedigen vooral. Ook de doelman
speelt met een T-stick.

Teamwork
Doordat niet iedere speler evenveel kracht heeft,
gaan we zeer strategisch te werk om onze
kwaliteiten zo goed mogelijk uit te spelen tegenover
onze tegenstander. We loodsen elkaar door zware
wedstrijden en hebben een hechte band. Dankzij
de snelheden, tactiek en het teamwork, is het ook
een leuke sport om naar te kijken. Supporters gaan
helemaal op in de sport.

Geen contactsport
Hoewel de rolstoelen bij Powerchair Hockey vaak
botsen is het eigenlijk geen contactsport. Om ernstige schade of verwondingen bij stoel en bestuurder
te voorkomen beschikt elke rolstoel over beschermbeugels. Door de beschermende onderdelen, de
sterke, wendbare en gekoelde motoren kosten de
stoelen al gauw 15.000 euro.

Powerchair hockey
is een uitlaatklep
waardoor alle
frustraties en zorgen
even verdwijnen.

Internationale competitie
De internationale competitie krijgt pas vorm
in 1998 met de wereldkampioenschappen
in Utrecht. Momenteel wordt Powerchair
Hockey gespeeld in Australië, Europa en
Canada. Er zijn nationale competities,
Regionale Kampioenschappen en
Wereldkampioenschappen.

PRESTATIES

In België bestaat Powerchair Hockey sinds
1987. De Belgische competitie telt vandaag
3 klassen met in totaal 16 teams uit 7
clubs, allemaal uit Vlaanderen. Omdat de
Nederlandse competitie groter is, spelen
ook heel wat Belgische teams en spelers
daar mee.
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Voor het ontstaan van de sport moeten
we teruggaan naar het begin van de jaren
70. Tijdens deze periode werd de sport
uitsluitend gespeeld op scholen. Pas in
1981 kreeg de sport voor het eerst een
competitieve kant bij onze Noorderburen.

Sommige clubs in Europa organiseren ook
vriendschappelijke toernooien. In NoordAmerika spelen ze een variant op onze
sport en in andere landen is de sport nog
volop in ontwikkeling. Het is nog geen
paralympische sport, maar dit is wel het
doel.
Onze prestaties
Sinds het ontstaan van de sport is België
al op elk groot toernooi aanwezig geweest.
Daar konden we perfect ons mannetje
staan. In 2012 werden we vice-Europees
kampioen en in 2014 vice-wereldkampioen
na een pijnlijk 0-1 verlies in de finale
tegen Nederland. Sindsdien grepen we
nog driemaal met het kleinste verschil nét
naast het felbegeerde goud.
Momenteel bouwen we aan een nieuw
team en staan we op de zesde plaats op de
wereldranglijst. Om de beste resultaten te
behalen, trainen we eenmaal per maand
samen. Op vriendschappelijke toernooien
proberen we nieuwe tactieken uit en geven
we nieuwe spelers groeikansen.
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Powerchair hockey is geen Paralympische sport
en daarom is financiële steun moeilijk te vinden.
Momenteel ontvangen we om de vier jaar een
kleine bijdrage van Parantee-Psylos. We zijn
hen hiervoor erg dankbaar, maar dit is jammer
genoeg niet voldoende om elke twee jaar mee
te doen aan een EK of WK. Om die reden moet
het volledige team alle vervoers-, deelname- en
uitrustingskosten voor een toernooi zelf betalen.
Vervoer
Door onze fysieke beperking is het een hele
opgave om naar een groot toernooi te gaan. Voor
het EK 2020 in Finland is dit niet anders. Om hier
te geraken verplaatst ons team zich met een
aangepaste bus en boot.
Deelname: inschrijvingsgeld en verblijf
De deelnamekosten nemen iets meer dan de
helft van het totale bedrag in beslag. Hierin zit het
verblijf en de deelname aan het toernooi. Het hele
team is ongeveer met 25. Hierbij rekenen we de
spelers, zijn/haar begeleider en 3 staffleden.
Uitrusting spelers en begeleiders
Zoals elke balsport hebben wij voor Powerchair
Hockey uitrusting nodig voor iedereen in de
vorm van tenues, rugnummers hockeysticks en
elektrische rolstoelen. Omdat de huur hiervan vaak
erg prijzig is, zoeken we hiervoor financiële steun.
Als we alles bij elkaar tellen kost het vervoer naar,
verblijf tijdens en de deelname aan het EK 2020 in
totaal zo’n € 40.000.

GOUDEN

STATUS

(€ 2000)
ZILVEREN

STATUS
(€ 750)

•

vermelding op sociale media/website
(storytelling)

•

naam en logo op sportkledij, rolstoel,
officiële documenten en acties

• gesigneerd shirt nationaal team België
• logo op subpagina
• actief gedeeld (exposure)
• fiscaal attest*
• hashtag op sociale media

•

vermelding op sociale media/website
(storytelling)

• logo op officiële documenten, banners
• actief gedeeld (exposure)
• fiscaal attest*

BRONZEN

STATUS
(€ 100)

•

vermelding op sociale media/website
(storytelling)
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