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Reglementering basketbalrolstoel 
 

De rolstoel wordt aanzien als een deel van de speler en dient te voldoen aan verschillende 

voorwaarden (indien dit niet het geval is zal de rolstoel van de wedstrijd worden 

uitgesloten). 

 

• De beschermende horizontale stang aan de voorzijde van de rolstoel mag niet hoger 

geplaatst zijn dan 11cm van de speelvloer (gemeten als de kleine wielen vooraan 

op de grond staan). 

 

Merk op: indien er geen beschermende horizontale stang aan de voorzijde is mag 

de voetensteun niet hoger geplaatst zijn dan 11 cm van de speelvloer (gemeten als 

de kleine wielen vooraan op de grond staan). Is er een beschermende horizontale 

stang aanwezig, mag de voetensteun op gelijk welke hoogte worden geplaatst. 

 

• Een of twee anti-tipwieltjes mogen aan de achterkant van de rolstoel worden 

bevestigd. Maar de afstand tussen de speelvloer en de onderkant van het anti-

tipwieltje mag maximum 2 cm zijn (dit is wanneer de speler in de stoel zit en 

voorwaarts rijdt).  

 

Merk op: de anti-tipwieltjes mogen niet voorbij de grote wielen uitkomen. 

 

• De maximale hoogte van de vloer tot het hoogste punt van het kussen -indien er 

een kussen wordt gebruikt- , of tot het hoogste punt van het zitgedeelte -indien er 

geen kussen wordt gebruikt- , mag niet hoger zijn dan:  

- 63 cm voor spelers met een 1.0 – 3.0 classificatie 

- 58 cm voor spelers met een 3.5 – 4.5 classificatie 

 

Merk op: dit is gemeten als de voorste wieltjes in de voorwaartse rijrichting staan 

(zonder speler in de rolstoel). 

 

• De grote wielen mogen niet groter zijn dan 69 cm diameter (banden inbegrepen). 

Zowel aan de rolstoel als aan de grote en de kleine wielen mogen er geen 

‘flikkerlichtjes’ worden bevestigd. 

 

• Aan elk groot wiel moet er een hoepel bevestigd zijn. 

 

• Versnellingen, remmen en stuurinrichtingen zijn niet toegestaan op de rolstoel. 
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• Alle kleuren van banden zijn toegestaan zolang ze geen markering achterlaten op 

de sportvloer die niet verwijderd kan worden.  

 

• De horizontale buis aan de achterzijde van de rugleuning moet ingepakt zijn om 

kwetsuren te vermijden. 

 

Algemene opmerkingen 

Opmerking : Tijdens een wedstrijd is het mogelijk dat er een probleem ontstaat met een 

rolstoel waardoor deze niet langer functioneel is of onveilig is. De ploeg mag de stoel 

herstellen binnen de 50 seconden.  Lukt dit niet, dan moet de speler vervangen worden. 

Als later de herstelling wel gelukt is, mag de speler terug aan de wedstrijd deelnemen. 

 

Figuur: afmetingen van de basketbalrolstoel 
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In al de gevallen wordt de hoogte gemeten van de vloer tot het hoogste punt van het 

zitgedeelte inclusief het kussen, indien er een wordt gebruikt. 

 

 


