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Internationaal klinkt natuurlĳk mooi, maar dat is gemakkelĳker gezegd dan gedaan.
“Inderdaad, twee Nederlandse ploegen vinden die een toernooi wilden spelen, lijkt geen probleem te zijn.
Maar vanuit Duitse hoek kregen we echter te horen dat de G-ploegen daar de laatste maanden s�l lagen
wegens Corona en dat ze er begin februari niet echt op uit zijn de trip naar het buitenland te maken. Het
toernooi is echter voorzien op 20 maart en dat is nog ruim anderhalve maand verder. Maar misschien doen we
er toch best aan om onze ogen ook op Frankrijk te richten om eventueel plan-B uit te voeren.”

En hoe zit het met de Belgische G-ploegen?
“Er bestaan momenteel drie G-ploegen: Sint-Truiden, Uilenspiegel en Aarschot. Uiteraard kijken die ploegen
ernaar uit om een toernooi te spelen. Er bestaat immers geen echte compe��e met zo weinig ploegen. En dan
interna�onaal kunnen spelen, moet hen toch wel trots stemmen.
We hebben ook gekeken naar de lee�ijden van de beoefenaars en daarin bestaat ook een groot verschil en
daarom beslisten we om de lee�ijd te beperken tussen 12 en 30 jaar. Daardoor komt echter een club als
Aarschot aan een tekort aan spelers en dus zullen we bij de andere twee Belgische clubs om versterking
moeten vragen.”

Indra Gerets:

“Waarom geen internationaal G-toernooi organiseren”
Wat kan je de laatstejaars studenten Lichamelijke Opvoeding aan het UCLL in Diepenbeek meegeven als
stage-onderwerp?
Organiseer eens een evenement!
Niet het klassieke eindwerk of de thesis, waarin je toch 95% van de tekst afschrij� uit geschri�en die
vorige genera�es ook al bij hun voorgangers hadden afgeschreven.
En als je dan zelf toch aan sport doet, waarom zou je dan niet meteen een sportmanifesta�e organiseren?
Tot die conclusie kwamen ook drie spor�eve Limburgse meisjes. We stellen ze even kort voor: Indra Gerets
is de doelvrouw van handbalploeg Hes�a Bilzen, Marie Goddet is in dezelfde sport en dezelfde club als Indra
ac�ef als opbouwster, terwijl Kelly Hermans dan weer spits is bij voetbalclub Eendracht Louwel. Een
ambi�eus stel!
“We hebben er even over nagedacht wat voor evenement we wilden presenteren en we kwamen tot de
conclusie dat er al een massa loopwedstrijden georganiseerd werden en dus wilden we iets anders,” legt
Indra Gerets (21) uit.
“Omdat we zelf met z’n tweeën uit het handbal komen en we vonden dat G-spelers en -speelsters veel te
weinig aan bod kwamen, beslisten we een interna�onaal G-toernooi te organiseren. Ik had zelf in SintTruiden al wel eens gezien hoe zoiets in zijn werk ging en dat leek me ook haalbaar voor ons gedrieën.”

Aan welke categorie G-spelers hadden jullie gedacht?
“Helaas kunnen we geen rolstoelspelers toelaten en dus zal het allicht gaan om mensen met een mentale
beperking: ze moeten een beetje kunnen lopen en een bal opvangen. Het voornaamste moet zijn dat ze er
allemaal plezier aan beleven en toch weer een beetje ervaring meekrijgen om zich verder te bekwamen in deze
spor�ak. We voorzien wel een prijsje voor iedere deelnemer, want op het einde hee� eigenlijk iedereen
gewonnen, begrijp je? De mensen die zich met G-handbal bezig houden, verdienen iets meer aandacht en
hopelijk is dat met dit toernooi het geval. Het kan ook een promo�e zijn om meer mensen met een beperking
aan het sporten te krijgen.”

Maar koken kost geld. Komen jullie �nancieel rond om deze organisatie tot een goed einde te brengen?
“Er komt inderdaad ook heel wat promo�e bij kijken en het vinden van mensen die ons willen steunen. Die zijn
dus nog steeds welkom. Maar we zijn op dit moment al heel tevreden dat de gemeente Dilsen-Stokkem ons
helpt doordat we de huur van de zaal voor die dag niet moeten betalen. Want wij zijn tenslo�e studenten en
met Corona hee� het sportleven ook een �jdje s�l gelegen. Het materiaal en de benodigdheden worden ons
door de Vlaamse Handbalvereniging ter beschikking gesteld. Normaal gezien doen er dus zes ploegen mee, die
wedstrijden van 20 minuten spelen. We willen om 10 uur met de eerste wedstrijd beginnen en alle ploegen
spelen tegen mekaar.”

Hebben jullie ook scheidsrechters?
“Zeker. Dat zijn geen interna�onale scheidsrechters, maar mensen die bij Bilzen b.v. al jeugdwedstrijden
geblazen hebben. Ook voor hen is het een uitdaging. Want bij G-sporters zullen ze allicht geen dribbelfouten
fluiten en moet het er qua arbitrage een beetje losser aan toe gaan.”

Geen probleem om de voetbalspeelster uit jullie groepje te overtuigen van het organiseren van een G-handbaltoernooi?
“Geen enkel probleem. Er ging voor haar wel een beetje een nieuwe wereld open. Maar ook in het voetbal kent het G-voetbal s�laan wel meer aanhangers. Sommige mensen hebben misschien ook net dat duwtje in
de rug nodig om zich aan een sport te wagen.
Wij willen trouwens aan de clubs – zowel in het voetbal als in het handbal – laten zien dat zo’n toernooi organiseren hen niet moet afschrikken. Het gaat om een sport voor gewone mensen, waarbij de
toernooiorganisa�e ook kan gebeuren door gewone mensen. Zij moeten daarin zelfs geen ervaring hebben en gewoon vooraf weten wat ze wél en wat ze niet kunnen bij eventuele komende evenementen.”

Hoe ver staan jullie op anderhalve maand voor de toernooistart?
“Ik denk dat we qua voorbereiding op tempo zi�en. Het is dus nog even zoeken naar Duitse of Franse ploegen. Eens we daar zekerheid over hebben, kunnen we het wedstrijdschema opstellen. Daarnaast moeten we
�jdens de laatste dagen nog eten en drinken voorzien voor de deelnemende ploegen of voor de supporters. We hebben ook een eigen logo. Onze docenten zullen die dag ongetwijfeld ook een kijkje komen nemen, al
le�en ze natuurlijk ook op de manier waarop we alles aan het voorbereiden zijn.”

Wanneer is de hele organisatie voor jullie geslaagd?
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“Als iedereen zich geamuseerd hee�, als ze het leuk vonden en als iedereen met een blij gezicht naar huis wandelt. Wie weet kunnen we er een jaarlijkse tradi�e van maken? En iedereen is welkom, hoor!”

20 maart vanaf 10u: interna�onaal G-toernooi handbal in de sporthal van Dilsen-Stokkem.
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