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Passie: Karate, 41 jaar ervaring.

 Karate voor personen met een beperking, 16 jaar ervaring.

 Creëren van een basis bewegingsmethode voor iedereen.

 1. Methode.

 2. Online lesgeven.

 3. Eigen YouTube kanaal.

 Eerste online Europese G-karate wedstrijd met 206 deelnemers uit 17 
landen.

 Eerste online Wereld G-karate wedstrijd met 304 deelnemers uit 26 
landen.

 4. ICP-move App. 

 5. bVc

 6. Boek met QR code.



Onze 

doelstelling…                         
 Een begrijpbare basis sportmethode brengen naar alle sportbeoefenaars.

 De noden van sporters leren begrijpen en de sport aanpassen aan hun noden.

 Voor kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, met en zonder beperking, 
revalidatiecentra. (breedtesport= voor iedereen laagdrempelig)

 Inclusie mogelijk maken.

 Buddy systeem promoten en versterken.

 Duurzaam sporten.

 Thuissporten.

 De mogelijkheden van de beoefenaar bekrachtigen.

 Een nieuwe generatie van leerkrachten/begeleiders/trainers/therapeuten warm maken om 
samen de beoefenaars met éénzelfde herkenbare structuur te benaderen.

 Connecteren van de verschillende leef- sport en werkwerelden.

Het is een humanitair recht dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om sport te beleven op 
zijn/haar eigen manier. 



1 Methode:
waarom werkt dit
digitaal? 

DUIDELIJK EN GRIJPBAAR VOOR 

IEDEREEN

 rood en blauw

 voetverplaatsing

 Lateraal werken

(4 richtingen en tussen 2 richtingen in)

 In spiegelbeeld werken.

 Er zijn veel individuele oefeningen in 

het karate alsook KATA.



Eigen ontworpen
materialen:



Trainingsmethode: 
voor personen die stappen.



Trainingsmethode: voor personen in een rolstoel.



Trainingsmethode: voor 
personen die zitten aan de 
tafel in de klas of zittende 
oefeningen doen.



Onze eigen classificatie systeem:



2. Online training geven.

Erasmus+ project IKONS
wetenschappelijk bewijs



3. Een eigen YouTube kanaal.

 I-karate Global

 Alle online 
wedstrijden

 Lessen voor 
deelnemers

 Voorzieningen

 Thuis training

21/04/2022



206 deelnemers 17 landen

ONLINE EK



ONLINE WK

304 deelnemers
26 landen

Vanwege het grote succes zal er nu jaarlijks zowel
een WK “real life” als digitaal WK gedaan worden.

Iedereen kan nu deelnemen wanneer:

*de verplaatsing moeilijk is (elektrische rolstoel)
*er niet voldoende financiele middelen zijn

onze organisatie heeft geen structurele ondersteuning





4. ICP-move app. movie



 5. bVc waarom? 



Trainingsmethodiek voor
visuele beperking bVc

 Buddy geeft de vibratie aan, er zijn enorm 
veel combinaties mogelijk.

 De buddy kan ook een persoon in elektrische 
rolstoel zijn dit geeft een dubbele uitdaging.

 De persoon met een visuele beperking heeft 
nu de uitdaging om cognitief te reageren op 
de impulsen gegeven door de buddy zonder 
verlies van het omgevingsgevoel.

 De persoon met een visuele beperking heeft 
en nieuwe uitdaging erbij. Het inhaken in de 
arm van een begeleider is niet meer nodig.

 Corona proof!



bVc device “buddy Vision connect” voor blind en doof-blind



6. HANDBOEK MET QR CODES



Eric trok in 2019 met Dave Kengen naar 
Japan om dit team te begeleiden.

movie


