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Sportersgids Nationale Classificatie
Waarom moet ik dit lezen?
De classificatie van sporters helpt om paralympische competities te organiseren. Sporters worden
zodanig ingedeeld dat sportieve factoren bepalen welke sporter of welk team succesvol is. De
classificatie bepaalt of je kunt deelnemen en tegen wie. Niet weten wat de classificatieregels voor
jouw sport zijn, is ongeveer hetzelfde als niet weten wat de technische regels zijn. We raden alle
sporters daarom aan om zich goed te verdiepen in de classificatieregels, door het Nationale
Classificatiehandboek, maar ook de internationale versie van het Internationaal Paralympisch Comité,
namelijk de Athlete Classification Code en de International Standards door te nemen.
Waarom heb ik een classificatie nodig?
Om na te streven dat sportieve factoren bepalen welke sporter of welk team succesvol is, moeten alle
deelnemende atleten een sportklasse en een status toegewezen krijgen. Zonder sportklasse kun je
niet deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden. De enige manier om een sportklasse en een status
te krijgen, is via een keuring door een nationaal classificatiepanel.
Hoe werkt classificeren?
In eerste instantie wordt bij de keuring bepaald of je wel of geen erkende beperking hebt voor een
bepaalde sport. Er zijn tien erkende beperkingen voor alle paralympische sporten, die worden
vastgesteld door de aangesloten organisaties. Als je een erkende beperking hebt voor een bepaalde
sport, zal een classificatiepanel je keuren en bepalen of je wel of niet voldoet aan de minimale
beperkingseis (de sport stelt een minimum beperkingeis op en kijkt daarbij of een beperking
daadwerkelijk een significante beperking oplevert voor het uitoefenen van die sport). Als je voldoet
aan de minimale beperkingseis, worden ook de andere aspecten van de keuring uitgevoerd, waar
nodig inclusief een sportspecifieke beoordeling. Vervolgens krijg je een sportklasse en een status

toegewezen. Voor visuele beperkingen zijn momenteel nog geen sportspecifieke minimumcriteria
beschikbaar, maar deze zijn wel in ontwikkeling. Zie het Nationale Classificatiehandboek, als ook de
International Standard for Athlete Evaluation en de International Standard for Eligible Impairments
voor meer informatie.
Mijn beperking is veranderd. Wat nu?
Als je beperking is veranderd of als je een medische behandeling hebt ondergaan, moet je een
medisch herzieningsverzoek naar de sportbond sturen. Zie Nationaal Classificatiehandboek voor meer
informatie.
Ik vind dat ik niet in de juiste sportklasse ben ingedeeld. Wat kan ik daaraan doen?
Als je net een classificatie hebt gehad en het niet eens bent met de beslissing, kan jijzelf protest
aantekenen. Het protest moet gedetailleerde redenen bevatten waarom je het niet eens bent met de
classificatie, met verwijzingen naar de betreffende classificatieregel(s). Dit doet de sporter door een
protest in te dienen op de manier zoals beschreven in het Nationaal Classificatiehandboek
Waar en wanneer vindt de keuring plaats?
De keuring van sporters vindt plaats op classificatiemomenten georganiseerd door de nationale
sportbond. Iedere sporter wordt aan het begin van zijn of haar nationale sportcarrière minimaal één
keer gekeurd. Verdere keuringen hangen af van het soort beperking en van de impact ervan op de
sport(competitie); sommige sporters hebben in hun hele carrière maar één keuring (bijvoorbeeld
sporters die een ledemaat missen) en andere regelmatig (bijvoorbeeld sporters met een beperkt
coördinatievermogen of met een verslechterende gezondheid). Aanmelden voor een nationale
classificatie kan via www.paralympisch.nl/classificatie.
Wie doet de keuring?
Sporters worden gekeurd door een classificatiepanel, dat bestaat uit minimaal twee 'classifiers'. Deze
classifiers zijn getraind en gecertificeerd als official door de (inter)nationale sportbond die de sport
organiseert. Classifiers zijn experts en hebben aanvullende kennis over zowel de beperking zelf als de
impact die de beperking heeft op de sport. Classifiers zijn bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten,
voormalige sporters en coaches.
Ik heb een beperking, maar nog steeds geen sportklasse!
In de paralympische sport zijn er slechts tien erkende beperkingen voor alle sporten. Maar niet alle
sporten bieden wedstrijden aan voor alle tien erkende beperkingen (zo zijn er in het paralympisch
judo alleen wedstrijden voor judoka's met een visuele beperking). Als je dus geen erkende beperking
hebt voor een bepaalde sport, kun je niet deelnemen aan de wedstrijden in die sport. Wanneer je een
erkende beperking hebt, maar niet voldoet aan de minimale beperkingseis, kun je ook niet deelnemen
aan die paralympische sport. Als een sporter niet geclassificeerd kan worden, betekend dit niet dat
hij/zij geen beperking heeft. Het impliceert enkel dat de sporter een beperking heeft die in die tak van
sport niet toegelaten wordt (niet voldoet aan de minimale handicap eisen), ofwel dat de mate van
beperking niet in voldoende mate de sportbeoefening limiteert ofwel een te fluctuerend beeld heeft
om het goed vast te stellen.
Als ik hard train, verandert mijn sportklasse dan?
Nee, met hard trainen kun je je sportklasse niet veranderen. Het classificeren van sporters heeft als
doel om de gevolgen van een erkende beperking op de wedstrijden zoveel mogelijk te beperken. Dat
betekent dat de sporter met de beste vaardigheden, fysiologie, psychologie en training wint. Je
sportklasse kan echter wel veranderen naarmate je ouder wordt, wanneer je eerste keuring al heeft
plaatsgevonden op jonge leeftijd.
We raden je aan om het Nationaal Classificatiehandboek te lezen voor alle informatie over classificatie.
Ook de Q&A bieden antwoord op veel vragen.
LET OP: dit document is een naslaghulp en dient niet ter vervanging van het Nationaal
Classificatiehandboek. Wanneer deze informatie in strijd is met die in die van het Nationaal
Classificatiehandboek, is de informatie in het Nationaal Classificatiehandboek doorslaggevend.
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