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“Begeleiders karateclub
verdienen een medaille”
Aanvraag bij Carnegie Hero Fund
voor moedig optreden tijdens
sneeuwstorm in Schotland
ZONHOVEN/HASSELT

De drie volwassen begeleiders van de Limburgse karategroep Go-No-Sen verdienen een medaille voor
hun optreden tijdens een trektocht
ektocht in de Schotse
highlands. Dat vindt het gemeentebestuur van Zonhoven, dat een aanvraag heeft ingediend bij het ‘Carnegie Hero Fund’. Door hun koelbloedige optreden
werd hun groep met zes tieners gered tijdens een
uitzonderlijke sneeuwstorm.
De karategroep Go-No-Sen uit
Hasselt, Zonhoven en HouthalenHelchteren was begin april voor
een trektocht in Schotland. Ze

hadden een mooie wandelroute uitgestippeld doorheen het nationaal
park ‘Cairngorns’. Op de top van
de Ben Macdui, één van de hoogste

Schotse bergtoppen, werd de groep
echter verrast door een ongeziene
sneeuwstorm. Naar beneden afdalen, bleek plots geen optie meer.
De drie volwassen begeleiders Eric
Bortels uit Hasselt en Jurgen Evens
en Niki Vandereyt uit Zonhoven besloten noodgedwongen met hun zes
tieners de nacht bovenop de bergtop
door te brengen. Ze hadden gelukkig
stevige tenten en voldoende voedsel
mee. Groot was hun verbazing toen
‘s ochtends rond hun tent ruim een
meter sneeuw lag. Bijna alle gsm’s
waren bovendien plat door de barre
winterkoude.. Afdalen door een
meter sneeuw was levensgevaarlijk.
Langzaam werd de groep wanhopig,
en steeds meer werd gevreesd voor
het ergste. Toch bleef de volwassen
begeleiding de groep tieners gerust
stellen. Eén van hen kon plots kort
contact maken met zijn gsm. Een
gealarmeerde vriend sloeg op zijn
beurt alarm bij de Schotse hulpdiensten en even later cirkelde al

De groep kinderen en hun begeleiders nog voor de sneeuwstorm uitbrak.
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een helikopter van de Royal Navy
boven het tentenkamp.

Ouders
Sylvain Verbeeck uit Zonhoven is
bevriend met de begeleiding. “We
hoorden het verhaal al telefonisch,
vlak na hun redding. Je kunt je
wel voorstellen hoe opgelucht we
waren op het thuisfront. Zeker
de ouders waren na afloop in de
wolken over de begeleiding. Een
dergelijke sneeuwstorm in april is
gewoon niet te voorzien. En toch
had de begeleiding stevige tenten
en voldoende mondvoorraad op
zak.”

Moed
Ook de Schotse hoofdinspecteur
Andy Todd, die de redding destijds coördineerde, was vol lof
over de groep. “Ze hadden het
juiste materiaal bij en ze namen de
juiste beslissingen,” zo verklaarde
hij aan de Schotse media. “Dat we
hen konden redden, was bovendien deels te danken aan het feit
dat ze ons een vrij precieze locatie
konden doorgeven.”
Op vraag van de ouders stelde
Sylvain Verbeeck intussen een
aanvraag op voor een medaille
bij het ‘Carnegie Hero Fund’.
Die internationale organisatie
bekroont uitzonderlijke heldendaden van gewone mensen. “We
vinden dat deze begeleiders zo een
onderscheiding zeker verdiend
hebben. Zonder hun moed en kennis hadden we misschien tragisch
nieuws gekregen.”
Burgemeester Johny De Raeve
(Open Vld) van Zonhoven steunt
alvast de oproep en heeft de nodige documenten naar het ‘Carnegie Hero Fund’ gestuurd voor
de twee Zonhovense begeleiders.
“We gaan nu ook vragen dat Hasselt onze oproep ondersteunt om
ook de Hasseltse begeleider een
medaille toe te kennen,” besluit
Sylvain Verbeeck.
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