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“Enkel met elleboog bewegen”
Tornooi in Hasselt
staat ook open
voor G-sporters
Op 12 mei organiseert JKS
Belgium het Open Belgisch kampioenschap karate in sporthal KA
II aan de Koning Boudewijnlaan
in Hasselt. Niets bijzonders zult
u denken, maar uniek aan deze
kampioenschappen is dat ze ook
toegankelijk zijn voor G-sporters
en mindervaliden.
Grote bezieler achter het zogenaamde G-karate in Limburg is Eric
Bortels. De bijna 47-jarige Hasselaar
is sinds zijn vijftiende intensief bezig
met de karatesport. Naast B-trainer
bij BLOSO is hij stichter van Gonosen karate academie en technisch directeur bij JKS Belgium en G-karateVlaanderen.
“Sinds 2007 geef ik karatetrainingen in Het Kids in Hasselt en startte
een samenwerking met Bethanie in
Hasselt. Dankzij de steun van de provincie Limburg verzorg ik ook een
viertal G-sportdagen per jaar. Op
regelmatige tijdstippen geef ik sessies in instellingen, dagopvang…
Dit gaat van mensen met het Down
Syndroom of een mentale achterstand, maar ook rolstoelgebruikers
of mensen met een dwarslaesie. Het

eerste jaar, toen ik met de G-sporters
begon te werken, dacht ik bij mezelf
‘Waar ben ik aan begonnen.’ Maar
nu is het a piece of cake voor mij. Via
de samenwerking met kinderarts Ilse
Rayen is G-karate Limburg en later
G-karate Vlaanderen gegroeid. Nu
verzorg ik de trainingen op diverse
instellingen en BUSO-scholen over
heel Limburg. Dit alles ter voorbereiding van het BK op 12 mei.”
IN DE PRIJZEN
Bortels weet dat er die dag een grote groep G-karateka’s vertegenwoordigd zullen zijn. “Naast een 300 gewone inschrijvingen reken ik op minstens 50 à 60 mindervaliden. Deze
mensen tonen maar al te graag aan
het grote publiek wat ze geleerd hebben. Pas op, sommige deelnemers
zullen heel confronterend zijn voor
het publiek. Er zijn bijvoorbeeld kareteka’s bij die enkel hun elleboog
kunnen bewegen”, waarschuwt Bortels. “Ik heb mijn eigen systeem ontwikkeld om die mensen in te delen
in categorieën. Ook voor mensen in
de rollers heb ik een eigen methode.”
Sensei Bortels werd vorig jaar Europees kampioen karate (kumite) bij
de 40-plussers. “Ik heb momenteel
de vijfde dan, maar heb praktisch zelf
geen tijd meer om te trainen. Toch ga
ik in juli voor zeven weken naar Tokio om aan het WK deel te nemen.”
Het project van Bortels viel ook
reeds in de prijzen. “Bij Luminus
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heb ik de eerste prijs gewonnen,
een geldbedrag van 6.000 euro.
Dat geld kwam goed van pas, maar
is slechts een fractie van wat ik nodig
heb. Voor mij is het belangrijk dat er
ruggensteun komt van bestuurlijke
instanties. Om alles rond te krijgen,
leef ik op dit moment aan 500 km per

uur. Ik werk elke dag tot 24u. Mijn
vraag om een administratieve kracht
stuit bij de provincie op een njet, omdat ze bang zijn om een precedent te
scheppen.”
PARALYMPICS
Bortels, die vorig jaar nog samen

met zijn studenten werd gered tijdens een sneeuwstorm in de Schotse Hooglanden, heeft nog één grote
droom, waarvoor hij bereid is veel
opofferingen te maken. “Het G-karate als demonstratiesport op de Paralympics in Rio 2016 krijgen.”
MARC TRUYERS

