I-Karate GLOBAL vzw
Slangbeekstraat 21
3511 Hasselt - Belgium

Beste,
Bedankt voor uw interesse in onze federatie!
We kijken er alvast naar uit om samen te werken met uzelf en uw team!
Hierna vindt u de nodige informatie over onze werking, ons aanbod en hoe we onze krachten zouden
kunnen bundelen. Als u meer informatie nodig heeft, of bijkomende vragen heeft, aarzel niet om ons te
contacteren!

Het Belgische team van G-Karate vzw (bestuursleden)
Eric Bortels, JKS Shotokan
Pascal Faes Goju-Ryu
Peter Quanten
Jurgen Evens
Caroline Ameloot, general management
Ilse Rayen, kinderarts en specialisatie ASS

Het internationale team van I-Karate GLOBAL vzw (bestuursleden)
Eric Bortels, JKS Shotokan
Koen Spitaels, Kyokushinkai
Franck Duboisse, Goju-Ryu
Caroline Ameloot, general management
Carlo Oud, kinderarts en sportgeneesheer

De G-commissie van de Vlaamse karate Associatie
François Demesmaeker, voorzitter BKF-VKA
Eric Bortels, verantwoordelijke G-commissie
Ronny Van Saen, scheidsrechterscommissie VKA
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Wie zijn we en waar staan we voor:
De basisprincipes van onze organisatie:






Iedereen heeft een doelstelling in zijn of haar leven nodig
Iedereen moet de mogelijkheid hebben om aan sport te doen
Sociale integratie stimuleren door mensen uit hun isolement te halen
Een glimlach toveren op het gezicht van andere mensen
Om zo te komen tot een gezonder leven

Samengevat, onze missie is het stimuleren van de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen met
een fysieke en/of mentale beperking via sport, meer bepaald via G-karate of geïntegreerde karate, als
onderdeel van hun eigen persoonlijke ontwikkeling, om zo hun zelfbewustzijn, fysieke kracht en sociale
contacten te versterken.
Onze doelstellingen in detail:








Het promoten en uitdragen van karate voor G-sporters, en alsook de principes van G-karate verder
uitdiepen, over de hele wereld. Onze focus richt zich voornamelijk op personen met een beperking
die vandaag de dag geen sport beoefenen.
Het organiseren van trainingen, stages, wedstrijden, sportdagen, vakantie-kampen, examens ... als
het opleiden en vormen van G-trainers.
Het verenigen van karate clubs, ongeacht hun strekking, met de eensgezindheid om G-karate te
integreren in hun dagdagelijkse werking.
Het organiseren van activiteiten, evenementen, uitstappen, uitwisselingen op sportief, cultureel of
sociaal vlak, om onze missie te helpen verwezenlijken en om de verdere integratie van onze Gkarateka’s te stimuleren.
Het promoten van wederzijds respect en integratie, versterkt door het buddy-systeem, waarbij een
(Jonge) valide karateka tijdens trainingen, wedstrijden etc. de G-karateka assisteert, met als
achterliggend idee om vriendschapsbanden te smeden tijdens het beoefenen van karate, maar ook
in het dagelijkse leven.

Werkingsmethode:
I-Karate GLOBAL heeft een aanpak ontwikkeld om karate te onderichten aan alle personen met een
beperking, ongeacht de aard van hun beperking.
Deze trainingsaanpak werd op punt gesteld in de praktijk, door tijdens trainingsessies ervaring op te doen,
en werd continu verbeterd sinds de lancering in 2007.
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De trainingsaanpak is verschillend, en dus aangepast, voor sporters met ASS, rolstoelgebruikers, atleten
met CP, blinden en slechtzienden, lopers met een mentale beperking of leermoeilijkheden en lopers met
een fysieke beperking.
In 2012 werd onze eerste wedstrijd voor G-karate in België georganiseerd, om uit te testen of we deze
veilige methode van karate-beoefeninig ook tijdens een wedstrijd konden toepassen. Het werd een
ongekend succes, en alle deelnemers namen deel aan zowel het kata- als het kumite-gedeelte.
De reacties van de G-karateka’s waren boven verwachting, hetgeen bevestigde dat we op de goede weg
bezig waren.
In 2015, werd voor de 7de keer een wedstrijd georganiseerd. En werd aangetoond dat de organisatie
telkens weer een stukje beter wordt, gebaseerd op de ervaringen van de voorbije keren.
Er werd een methodiek ontwikkeld om mensen met een beperking, die verblijven in school of in
dagopvangcentra, te activeren. Daarnaast wordt er ook actief samengewerkt op gemeentelijk, stedelijk en
provinciaal niveau.
We kijken er alvast naar uit om deze praktische aanpak met jullie te delen, indien gewenst. Want op deze
manier kunnen we nog meer kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking bereiken.

Waar geven we momenteel les:
In België wordt er momenteel les gegeven in scholen, clubs, dagopvangcentra, residentiële centra,
revalidatie centra ... Verschillende steden, gemeenten en provincies werken al met ons samen.

Wetenschappelijke achtergrond
 Wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de studenten van de Hogeschool van Gent, in 20132014, heeft aangetoond dat G-karate een positieve impact heeft op het fysieke en mentale welzijn van
kinderen en jongeren met een mentale beperking (lopers).
 Wetenschappelijk onderzoek zal opgestart worden in het voorjaar van 2016 door studenten van
dezelfde Hogeschool in Gent, met als doelstelling het aantonen van de positieve impact van G-karate
voor personen met een fysieke beperking, meer bepaald rolstoelgebruikers.

De huidige structuur en groei van onze organisatie
Zowel G-Karate vzw als I-Karate GLOBAL vzw zijn door Recreas vzw officieel erkende federaties.
G-Karate vzw als vereniging onder I-Karate GLOBAL is officieel aanvaard binnen de structuur van de De
Vlaamse Karate Associatie.

Bank account: BE78 0689 0208 6586 BIC:GKCCBEBB Website: www.i-k-f.net Mail: info@i-k-f.net
Mobile: +32 477 51 94 48 Tel.: +32 11 23 34 18 facebook: Gkarate Vlaanderen – Integrated Karate Federation

I-Karate GLOBAL vzw
Slangbeekstraat 21
3511 Hasselt - Belgium
Eveneens werd er een aanvraag ingediend voor een Europese subsidie, nl. Via het Erasmus+ Programma,
een programma van de Europese Unie, ter bevordering van opleiding, training, jongeren en sport, van 2016
tot 2018. Deze aanvraag werd ondersteund door 6 landen (België, Nederland, Frankrijk, Ierland, UK en
Hongarije), en de uitkomst wordt verwacht in oktober 2015.

Ons G-Karate pakket











Een uniek, toegankelijk en veilig trainings- en wedstrijdsysteem, voor G-atleten, ongeacht hun
beperking.
Vorming en coaching van G-trainers en vrijwilligers, incl. een aangepast programma met
gespecialiseerde cursussen, ondersteund door uitvoerig didactisch materiaal en video’s.
Continue vorming van G-trainers, zowel in België als internationaal.
Ondersteunende lessen en coaching voor de verdere roll-out van de aanpak van G-karate in uw eigen
club of organisatie, om zo ‘massa-participatie’ te stimuleren.
Toegang tot het gebruik van de unieke Asai rolstoel kata’s.
De mogelijkheid om G-trainers van andere landen uit te nodigen.
Toegang tot ondersteunend materiaal, speciaal ontwikkeld voor het uitdragen van G-karate.
Publiciteitsmateriaal, bijv. folders, posters … om G-karate lokaal te promoten.
Administratieve ondersteuning, via duidelijk gestructureerde documenten, als lid van een wereldwijde
federatie.
Actieve deelname in de werking van een wereldwijde federatie, bijv. via wedstrijden,
uitwisselingensprogramma’s, trainingen, stages ...

Lidmaatschap en verzekering
Als U les geeft in scholen of aangepaste voorzieningen, dan is het lidmaatschap enkel nodig om de Gkarateka’s die buiten de school/voorziening trainen en/of deelnemen aan wedstrijden te registreren.
Sluit je de G karateka aan bij een reguliere club of een G-karate club dan is het lidmaatschap bij I-karate
Global verplicht.
Het jaarlijkse verplicht lidmaatschap voor trainers en trainende leden bij I-karate Global bedraagt 10 euro.
Er is een éénmalige bijdrage voor de officiële licentie registratie twv. 10 euro.
Daarbij betaal je een verplichte verzekering van 15 euro aan I karate Global die dan zorgt voor de registratie
bij de VKA of bij Recreas vzw.
Een verzekering nemen bij Recreas vzw is louter met een recreatief karakter.
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Met de licentie-registratie, van I-karate Global en de Bond of Recreas vzw kan de G-karateka deelnemen
aan eender welke wedstrijd, training, uitwisseling, examen, opleiding voor trainers (enkel voor G-trainers),
georganiseerd door G-Karate of I-Karate GLOBAL.
OPGELET: Deelname aan wedstrijden met een Recreas licentie kan enkel maar als die niet VKA of WKF
goedgekeurd zijn.
G-karateka’s kunnen bij verschillende verzekeringen aangesloten zijn, maar slechts bij 1 ‘bond’, en dat is
momenteel de Vlaamse karate associatie.

Wie kan aansluiten bij I-karate Global.
Alle karate-stijlen, alle gevechtssporten, alle krijgskunsten, yoga, tai chi ... iedereen is welkom.
Training en coaching voor G-trainers




3 basis modules
o

Inleiding tot het G-Karate/I-Karate GLOBAL basis training systeem (verplicht)

o

Inleiding tot het G-Karate/I-Karate GLOBAL scheidsrechtersysteem

o

Wedstrijd overzicht

Specifieke trainingsmodules per beperking

Demonstraties - wedstrijden
We zijn steeds bereid om een demonstratie voor G-karate te organiseren in uw club of organisatie, en het
ondersteunen van een lokale G-wedstrijd.
Elke G-wedstrijd dient op voorhand voorgelegd te worden aan de raad van bestuur van G-Karate vzw en de
VKA. Na goedkeuring van het programma, en het opvolgen van ons draaiboek en reglementen, zal de
wedstrijd opgenomen worden in het officiële programma en internationaal gepromoot worden.

Elke wedstrijd georganiseerd met de steun van I-Karate GLOBAL en de VKA staat open voor alle landen.
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Agenda
 26-27 september 2015, Torneo Internacional Inclusivo Panama
 22 oktober 2015, training voor rolstoelgebruikers met Yamaguchi sensei 8th dan Japan, België
 31 oktober 2015 G training-stage te Hasselt met Balazs Herczeg Hongarije
 7-8 november 2015, International Encounter in Leopoldsburg, België (ondersteund door VKA)
 29 november 2015, 3th Torneo Dei Gonzaga international karate competition for Disabled, Italië
 30-31 januari 2016, I-karate Open Belgian Championship, in Luik, België
 23-24 april 2016, I-karate Open France, in Straatsburg, Frankrijk
 21-22 mei 2016, I-karate World Championship, in Antwerpen, België
Trainingen, uren en locatie
indien je aangesloten bent met je club dan zal je G-training op onze website “I-karate Global” vermeld
worden. Indien je club eveneens bij de VKA is aangesloten zal dit ook op de website van VKA vermeld
worden.
Opgelet alle trainingen via scholen en voorzieningen gebeuren via G-karate vzw en, kan er na akkoord van
de raad van bestuur van G-karate vzw, een vergoeding uitbetaald worden. Deze trainer moet wel het
gedachtegoed en de methodiek van G-karate verspreiden.
Wens jij je te registreren als G-trainer, dan kan dat indien je eerst een bepaald aantal trainingen volgt, zoals
voorgeschreven volgens de richtlijnen van G-karate vzw en I-karate GLOBAL.
Wij hopen dat bovenstaande informative duidelijk is, en dat u zo een duidelijk beeld heeft gekregen wat u
kan verwachten, bij aansluiting bij ons. Als u bijkomende vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om ons
iets te laten weten!
Van onze kant hopen we dat u net zo enthousiast bent bij het lezen van al deze informative als wijzelf …
Laten we er samen voor gaan, en laten we een glimlach toveren op het gezicht van zo veel mogelijk Gsporters! Want dat is uiteindelijk de reden waarom we dit doen .
Met vriendelijke groeten,
Het team van I-Karate GLOBAL
Frank, Koen, Eric, Caroline, Carlo
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