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Sai Sei Kan, JKA Shotokan
Karateclub Oudenaarde pakte
zondag voor de eerste keìr in
Oudenaarde uit met het Bel-
gisch Individueel Karate Kam-
pioenschap. Ruim 500 men-
sen lo,vamen in de Ouden-
aardse sporthal een kijkje
nemen. Ruben Van Welden
uit Moregem en Linde parasie
uit Wannegem-Lede verover-
den brons.

Trainer Theo Lint had iets
meer verwacht: ,,Wij hebben
ruim vijftig leden, maar die
zijn duidelijk niet allemaal
even gemotiveerd. Ruben Van
Welden, Levi Geeraerd, Julie
Audoore, Benjamin Gheerolfs
en Linde Parasie konden zich Ruben van welden, Levi Gee¡aerd, Benjamin Gheerolfs, Julie Audoore en Linde p.:rt;:iitläiiffi
plaatsen voor her kampioen- de oudenäaroie iiãùlãñi"iãäãie"n.
schap en dat was uitstei<end."

,,De organisatie van het Bel-

deelnemers."
Ruben Van Welden (12),

Oudenaardse Weg 132 in Mo-
regem, was best tevreden met
zijn bronzen plak Kata
(schijngevecht). Riben houdt
van de fìlms van J.C. Van

sport zou gaan doen, de keuze
voor karate leek logisch.

llationale selectie
Vorig jaar in mei mocht Ru-

Kumité. Ruben was daarmee
emi-
erste
Ber-

narduscollege en daardoor
ligt het rrainen iets moeilijker
dan vorigjaar.

Linde Parasie (17), Lede-
pontweg 14 in Wannegem-le-
de, maakte tien jaar geleden
via initiatielessen kennis met
diverse gevechtssporten. Zij
koos zelf voor het karatel
maa¡ doet ook nog aan klim-
men, zowel op muren als op
rotsen. Linde doetin Gentmo
menteel haar eerste kan U-

iåi

Daar ziten oot provinciaetå,
federale en natioñale rrainin-
gen tussen want toen zezes_

tien werd, is Linde opgeno-
men in de narionale sèlèctie.
Haar fysiek is één van haar
sterke punten, meestal komt
zij pas helemaal op dreef na
enkele gevechten. De bronzen
plak Kata (vechten) senioren
stemt haar teweden, de derde
stek Kumité juniores iets min-
der.
,,Veel trainen en zo mis-

schien over een paarjaar een
selectie verdienen voor de Eu-
.rg.pese kampioenschappen",
blikt Unde hoopvol in äê toe-komst. (JÐ


