SPORT

Topsport met onze
Paralympische atleten

De atleet met een handicap de mogelijkheid geven om zijn sport te beoefenen op het hoogste niveau: dat is de missie van de Belgische Paralympische
Beweging. Een constructieve, positieve manier om te ijveren voor de erkenning van handicaps in onze maatschappij. De aan het Belgian Paralympic
Commitee verbonden federaties zijn de enige in ons land erkende sportfederaties met een aanbod dat zich richt op alle sporters met een handicap,
van beginners- tot topsportniveau. De internationale Olympische en Paralympische Bewegingen onderhouden trouwens nauwe banden met elkaar: ze
delen dezelfde topsportfilosofie en de buitenwereld beschouwt hen steeds
vaker als één grote familie. Die trend vertaalt zich ook in een gelijkwaardige
behandeling van de Olympische en Paralympische atleten.

Het succes van Londen 2012
Op enkele decennia tijd groeiden de Paralympische Spelen uit tot het
tweede grootste sportevenement ter wereld, na de Olympische Spelen.
België bleef niet achter en startte in 2008 een proces van doorgedreven professionalisering om de medaillekansen tijdens de Paralympische Spelen te verhogen. Met resultaat: tijdens de Spelen van
Londen 2012 wist de Paralympische Beweging zich definitief op de
Belgische sportkaart te plaatsen. Onze atleten wisten met hun buitengewone prestaties een immens enthousiasme op te wekken bij het publiek:
7 medailles, 16 plaatsen in de top 5 en een opgemerkte 36e positie
in het mondiale klassement. Een resultaat dat bijdraagt aan de internationale uitstraling van ons land. In 2008 zetten het BPC en de beide
liga’s koers naar een internationale professionalisering, de start van een
nieuw tijdperk. De succesvolle Spelen te Londen in 2012, onder het voorzitterschap van mevrouw Anne d’Ieteren, waren een eerste stap in dit
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project van lange adem. Nu is het uitkijken naar de volgende afspraak:
Rio 2016!

Sportieve excellentie bevorderen
De Paralympische Beweging focust op het verleggen van grenzen
en het boven zichzelf uitstijgen van de atleten. Sinds 2008 levert
het Fonds een financiële bijdrage die moet helpen om de organisatie
te laten uitgroeien tot een echte topsportvereniging. Tijdens de Spelen
van Peking 2008 steunde het Fonds de Belgische delegatie met een
bedrag van 80.000 euro. In het licht van de uitbreiding van de activiteiten
besliste het Fonds om in 2014 150.000 euro toe te kennen aan het
Belgian Paralympic Commitee. “Met die steun kunnen we niet alleen de
omstandigheden voor sporters met een handicap verbeteren, maar ook
de ‘handisport’ promoten bij een zeer ruim publiek”, zegt Anne d’Ieteren.
Want de promotie van topsport is een stimulans voor alle personen met
een handicap. “De prestaties van onze atleten en de intensere communicatie, die een beter inzicht schenkt in hun situatie, zijn voor iedereen
een inspirerend voorbeeld”, zegt mevrouw d’Ieteren. “Na de Spelen te
Londen zagen onze liga’s een toename van meer dan 50% van jongeren
met een handicap die aan sport wilden doen.”
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