Betgisch kampioenschap. De wedstrijden werden weer in
poules gespeetd. Bij het damesenkel was de wjnnaar na
het spe[en van de pou[e aI onmiddel"l"ijk bekend. De heren
speelden nog een finatewedstrijd en ook in het dubbel was
dat het gevat. Beide finatewedstrijden waren bijzonder
spannend, maar met momenten een demonstratje van het
overwicht dat de uiteindelijke winnaar toch weI duidetijk
had, jn enkel èn in dubbeL, ondanks het dappere weerwerk
dat werd geboden. Proficiat aan a[l"emaa[.
Hieronder een overzicht van winnaars en finaUsten

:

Heren enkel
winnaar : Joachim Gérard (LHF)
finatist : Bart Boeckx (Sporta)
Dames enkel
wjnnaar: Ann De Raeymaecker (OBTC)
finaljst : KrjsteI Gevaert (Drive BC)
Dubbel - winnaars
Joachjm Gérard (LHF) en Bart Boeckx (Sporta)
finaLjsten : Kurt Termote en KrjsteI Gevaert (Drive BC)
Foto's van dit BK kunnen juttie terugvinden op de website
van Smash BC www.smashbc.com.

DANSEN

- Betgisch kampioenschap

rolstoeldansen sp 27 en 22 april in
LommeI
Jef Boudewijns
Het open BeLgische kampíoenschap roLstoeLdansen wordt dit

jaar georganiseerd op zaterdag 2L en zondag 22 apriL in het
Sportpork De Soevereín te Lommel. Het belooft een bíjzondere
uitgave te worden want deelnemers uit meerdere londen hebben zich al oangekondígd. Nu reeds zíjn er toezeggíngen uit
Malto, Slovokije, Duitslond en heel wat dansers uit NederLand.
Er werd dan ook gezorgd voor een paneL van zeven juryLeden
waorvan de meerderheid uít het buitenLand.

Competitie is boeiend. Het kan bijdragen tot een betere
fysieke conditie en haatt het beste uit jezelf maar a[s je

niet kan omgaan met verlies en nederlaag kun je er beter
niet aan beginnen.
De dansers hebben atlen te maken met een graad van handicap. De Lat ligt dus nooit geLijk voor iedereen. Toch wordt
er rekening gehouden met een c[assíficatie.
* Klasse 1: voorbehouden voor dansers met een beperking
van de arm- en rompfuncties en dansers jn elektrjsch
aan gedreven rotstoelen.
* Ktasse 2: voor de wedstrijddansers met mjnder beperkin-

gen.

Bij het wedstrijddansen heb je de mogetijkheden van duodansen (twee rotstoelgebruikers) en combjdansen (staande

en zjttende danser). Je start in de "debutanten" en je
We

zouden rotstoeLdansen kunnen vergetijken met ijsdansen

of rolschaatsen. Vooruit, achteruit, draaien in a[[e combinatjes en snelheden zijn de choreografische bouwstenen.
EnkeI zijwaarts gaat moeiLijk maar je zou er versteLd van
staan wat er weI atlemaaI mogelijk is. RoLstoeLdansen is
een aangename vorm van vrijetijdsbesteding met een lage
instapdrempet. 0ok dansers in e[ektrisch aangedreven
rolstoeten of rolstoe[gebruikers met een ernst'ige beperking kunnen deetnemen ats ze gehotpen worden door een
begeteider. Wanneer het topsport wordt is het spectacutair

wat deze dansers in een rotstoel aan prestaties en show
op het parket brengen.

kan promoveren naar de "amateurs" en tensLotte naar de
"hoofdkLasse".

Het BeLgisch kampioenschap start op 21 en 22 apri[ om
14.00 uur. Meer informatie bekom je bij organisator Rudi
Jansen: 0477 500 174. Kaarten bestetlen kan bij de Bel
gische Rotstoetdansfederatie: [eonape[[ens@hotmait.com
- info: 0475 417 873.
Het BK is een organisatie van Sport & Handicap, GSV Toekomst, de Provincíe Limburg en de Belgische Rotstoetda
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