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ZONHOVEN

Sportverdienste van het Jaar
gaat naar karateclub Go No Sen

Bortels zet zich al jaren in voor G-karate, karate voor mensen met een handicap. “Wij als trainers kunnen
Foto TP
veel betekenen voor deze mensen als we een beetje creativiteit aan de dag leggen.”
> Ingestuurd door Sylvain Verbeeck
Een sportverdienste voor het afgelopen jaar, win je niet zo maar. Die verdien je,
inderdaad! Ook in Zonhoven. Als er ergens geen sprake is van toeval of geluk,
dan is het hier wel. Met zijn talloze sportverenigingen in alle mogelijke sporten,
afdelingen en categorieën, wat een zeer spannende strijd.
Het was trouwens geen toeval dat
in totaal drie leden van Go No Sen
doorheen de hele feestelijke vrijdagavond van 22 februari naar het podium
werden geroepen. Dries Vandereyt was
genomineerd in de categorie ‘beloftevolle jongere’, Niki Vandereyt werd ei
zo na Sportman van het Jaar.

❞

STRUCTUUR IS ALLES
IN KARATE. ZOALS
ADEM LEVEN BRENGT
VOOR ONS LICHAAM,
MOET IN KARATE
ALLES ADEMEN
Eric BORTELS

Een heerlijke feestavond, druk bijgewoond door een massa volk en
prachtig opgesmukt door het geweldig muziektrio Domino. Ik was ervan
overtuigd dat een dergelijke erkenning

je slechts te beurt valt als je wel degelijk
stap voor stap je vereniging dag na dag
uit de grond stampt. En dit werd mij
bevestigd door Eric: “Je moet er elke
dag staan. Vanaf het ogenblik dat je
beslist als jongere voor karate te gaan
en je eerste triomfen behaalt. Je wordt
dan al lang gesteund door je sensei die
je helpt verder te bouwen aan jezelf en
aan een structuur rondom jezelf.”
Eric gebruikt hier met opzet het woord
structuur dat zo relevant is voor karate.
Ik hoor het hem even later uitleggen
aan zijn discipel en directe medewerker
Niki Vandereyt: “Structuur is alles in
karate. Zonder structuur kan je geen
enkele van de 26 kata’s volbrengen.
Zoals adem leven brengt voor ons lichaam, moet voor ons in karate alles
ademen.”

EUROPEES KAMPIOEN
Eric Bortels bouwde zo stilaan de ene
club uit na de andere, zodat er nu drie

bestaan in en rond Hasselt bestaan.
Tezelfdertijd bouwde hij verder aan
zijn eigen vaardigheden in karate en
haalde hij vorig jaar in Tokio zijn vijfde
Dan, en werd hij Europees kampioen
in Turijn.
Ondertussen stampte hij een nieuwe
karatefederatie JKS in België uit de
grond, maar het meest van alles brengt
hij zijn troetelkind G-Karate meer en
meer tot leven: momenteel zijn er al
105 G-karatesporters in Limburg. Dit
betekent 25 oefensessies per week.
Eric is ervan overtuigd “dat alle sportclubs G-sporters meer kansen moeten
geven. Het is een dankbaar publiek. Zij
hebben ook recht om uit een waaier
van sporten te kunnen kiezen. Wij als
trainers kunnen veel betekenen voor
deze mensen als we een beetje creativiteit aan de dag leggen.”
Bortels’ laatste prestatie is de organisatie op interprovinciaal niveau van
G-karate Vlaanderen, waarvoor hij
dit jaar de Open Belgische Kampioenschappen organiseert. In juli gaat hij
zoals beloofd nog een kans wagen op
het WK dat dit jaar plaats vindt in de
bakermat van het karate, Tokio, Japan.

