
G-SPORT 

Hasselaar organiseert EK G-
karate via YouTube 
HASSELT 

206 atleten uit heel Europa hebben deze maand deelgenomen aan 
het Online Europees Kampioenschap G-karate via YouTube. Net 
zoals andere sporters moeten ook karateliefhebbers met een 
beperking voorlopig binnenblijven. Dus organiseerde Hasselaar 
en trainer Eric Bortels het EK vanuit ‘zijn kot’. 
 

 

 

Toon Royackers 

 



“Veel mensen hebben het al lastig met deze lockdown”, zegt trainer Eric 
Bortels. Zelf geeft hij karatelessen op maat aan sporters met een mentale 
beperking, aan rolstoelgebruikers, mensen met autisme of aan blinden. “Voor 
hen zijn de trainingen en de wedstrijden een belangrijk doel en een zingeving. 
Als je dat helemaal wegneemt, komt dat voor hen extra hard aan. Jammer 
genoeg hebben we ons eigen wereldkampioenschap in april in Rusland op het 
laatste moment moeten afblazen, en ook voor het voorjaar van 2021 is het 
hoogst onzeker of we wat mogen organiseren.” 

De oplossing? Een EK vanuit het kot organiseren via YouTube. “Ik heb zo veel 
mogelijk deelnemers uit verschillende Europese landen proberen te bereiken. 
En dat ging blijkbaar heel snel. 206 atleten uit heel Europa verschenen op ons 
eerste ‘YouTube EK’. Hoe dat praktisch in zijn werk ging? Net zoals op een 
echt kampioenschap doen alle deelnemers hun eigen oefening. Vaak was dat 
een schijngevecht of een kata, waarvan ze ons een filmpje doorstuurden. 
Uiteraard waren er verschillende categorieën, omdat iedereen andere 
mogelijkheden heeft. Het resultaat werd beoordeeld door een deskundige en 
internationale jury.” 

De Zutendaalse Brenda Paulissen (27) haalde bijvoorbeeld brons binnen. 
Onder meer Olivier Swinnen uit Lummen en Niels Sinaels uit Zonhoven 
haalden het goud naar Limburg. “Een officiële medaille-uitreiking na de 
wedstrijd gaat moeilijk via het internet. Maar iedereen krijgt zijn medaille via de 
post opgestuurd. We zijn blij dat we hen op die manier toch een mooi 
kampioenschap hebben kunnen aanbieden.” 

Trainingen 

Ook de trainingen gaan intussen gewoon door. “Ik zet trainingsfilmpjes op 
hetzelfde videokanaal, en ik vraag dat de atleten thuis verder werken. 
Blijkbaar doen ze dat massaal, want ik kan zien hoe vaak de filmpjes bekeken 
worden.” Erik Bortels werkte afzonderlijke trainingstechnieken uit voor het 
doelpubliek. “En daarin heb ik al geleerd dat deze g-sporters het zeker niet 
minder doen. Integendeel: ze zetten even vaak straffe prestaties neer en het 
plezier en de dankbaarheid zijn bij hen nog veel groter. En wat als ons 
volgende WK in het voorjaar weer niet fysiek mag doorgaan? Wel, dan doen 
we het opnieuw via YouTube. En alle supporters mogen vanzelfsprekend 
meekijken. Je vindt ons makkelijk terug door ‘I-Karate Global’ in te tikken op 
YouTube. Moedig ze gerust aan vanuit je kot.” 



 
Brenda Paulissen (27) is één van de Limburgse winnaars, zij behaalde brons. Toon Royackers 

 
 

 
De medailles worden nog opgestuurd via de post  YouTube 
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