Fantastische ervaring in Frankrijk Straatsburg

Zaterdag 23 april werd in Straatsburg, een I-karate Global wedstrijd georganiseerd.
Frankrijk, Straatsburg met Myriam Millaseau zijn enorm geïnteresseerd in onze werkwijze.
Dit komt vooral omdat zij zelf werkt in een residentiele verblijfplaats voor mensen met een beperking
en ook altijd op zoek zijn naar vernieuwing.
Nu blijkt dat onze specifieke aanpak voor hen een schot in de roos was.
Hun wedstrijd was dusdanig ook volledig naar ons systeem gericht.
Vrijdag werd de zaal ingericht naar onze normen en ’s avonds werden de categorieën ingedeeld
volgens I karate Global systeem.
Zaterdag gingen onze G-karateka’s met vol enthousiasme naar de wedstrijd.
Wel 120 deelnemers schreven in: 17 Belgische deelnemers, 6 Italiaanse, 1 Nederlander en dan de
Fransen.
En ja ik was de tel kwijt tussen de 70 tot 80 rollers verschenen op de wedstrijdvloer...
Een massaevent naar G-normen!
Weer een zware dag voor onze Vlaamse G-trainers om alle in goede banen te leiden want alle
deskundigheid werd in onze handen geworpen.
Controle bekers, medailles, nazicht van de categorieën, briefing van scheidsrechters, buddy’s en
comfort referees…
Als verliep vlot en onze Vlaamse G-karateka’s konden een geweldige indruk nalaten op dit
kampioenschap. 12 Vlaamse en 5 Waalse G-karateka’s lieten het beste van zichzelf zien.
We kwamen met verschillende bekers naar huis.
De dag erna terwijl onze begeleiders en G-karateka’s een uitstap maakten naar het prachtige
Straatsburg was het voor Eric werkendag.
Een 10tal trainers en scheidsrechters genoten van de vorming van I-karate Global .
Zowel theorie en praktijk kwamen aan bod.
Een druk weekend voor de begeleiders maar het plezier en geluk van onze G-karateka’s milderden
het harde werk.
Toch wel een uitdaging om met een delegatie van 25 mensen G-karateka’s, buddy’s, ouders,
trainers… 3dagen samen te vertoeven. We kunnen zeggen dat we door deze wederzijde integratie
weer een geweldige ervaring rijker zijn geworden.
Top Weekend. Iedereen vulde elkaar prachtig aan.
Op naar de volgende ontmoeting in Antwerpen op de World Cup!
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De uitslagen:
c 201

Dorien Bijnens

2de pl kata

2de pl kumite

c 203

Geert Bogemans
Maxim Kellers

2 de pl kata 1ste pl kumite
1ste pl kata 2de pl kumite

c 301
c 401
c 501
c 502

Zino Rogiers
Giacomo Leonardo Santamaria
Patrick Stienaers
Geert Smeets
Dave Kengen
c 503 Filip Billen
c 504 Heidi Pipeleers
c 601 team kata

2de pl kata 1ste pl kumite
2de pl kata 1ste pl kumite
3de pl kata 1ste pl kumite
2de pl kumite
1ste plaats kata en 1ste pl kumite
2de pl kata 1ste pl kumite
2de plaats kumite
Patrick Geert Jaime 1ste plaats
Dave Heidi Filip 2de plaats
c602 team kata 1 loper G en 2 regulier
Dave Kengen kata 1ste plaats
Met sportieve groeten,
Het I-karate Global team
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