
 

Karate (letterlijk “lege hand”), een Japanse vechtsport, is niet meteen de populairste of meest gek-
ende sport in ons landje. Toch is er in Ninove een toptalent dat meedraait op Europees niveau: 
de 19-jarige Gianni Schotte. In de woonkamer is er een indrukwekkende hoek met een pak  
trofeeën en medailles. Het blijkt slechts een deel te zijn van wat Gianni al won in zijn carrière. 
Hij begon dan ook op 7 jaar als “karateka” want zo heet een beoefenaar van karate.

Gianni Schotte  
The Karate Kid

Vader Pascal beoefende karate en de appel valt 
niet ver van de boom. Gianni was pas 6 jaar toen 
hij zelf met vechtsport begon: eerst judo en een 
jaar later ook karate. Op zijn twaalfde kwam daar 
nog eens kickboksen bij. Snel werd duidelijk dat 
hij vooral uitblonk in karate met het vooruitzicht 
dat hij zich kon opwerken tot een echte topper. 
Intussen heeft hij zowat alles gewonnen wat er te 
winnen valt en werd hij door zijn thuisstad Ninove 
al vaak bekroond als sportlaureaat. Nu studeert hij 
voor burgerlijk ingenieur aan de Gentse universi-
teit. Hij heeft er het statuut van topsporter waar-
door hij bvb gemakkelijk enkele keren per jaar 
naar het buitenland kan om deel te nemen aan 
competities.

Er zijn twee disciplines: Kumite en Kata. Beiden kunnen zowel individueel als in ploeg worden beslecht.

Kumite is het man tegen man gevecht. In België wordt kumite meestal individueel gevochten. 
Op  Europese en wereldkampioenschappen wordt deze discipline ook beoefend met ploegen van 3 of 5  
karateka’s die telkens tegen elkaar uitkomen. Net als in judo kent karate “ipon” en “wazari”, bewegingen  
waarmee je punten scoort. Een wedstrijd kan - met een winnende beweging - al na enkele seconden  
afgelopen zijn maar kan ook minuten lang duren en eindigen “op beslissing van de jury”.

Kata is een denkbeeldig gevecht tegen een onbestaande tegenstander waarbij de bewegingen worden 
beoordeeld door een jury. 

De grote sterkte van Gianni is dat hij in beide disciplines heel sterk is wat hem dan ook veel selecties  
oplevert voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden.

Van vader op zoon

Hoe gaat een karatecompetitie in zijn werk?

 

1

Europese top,  
groei is nog mogelijk

Gianni is “Europese top”, hij vecht in de jonge ster-
ke Belgische nationale ploeg die zelfs het sterke 
Rusland reeds uitschakelde. Op dit niveau heeft 
hij een heel druk trainingsschema met ook natio-
nale trainingen. In competitie vocht hij al in Servië, 
Tsjechië, Polen, Frankrijk… Kampioenschappen in 
Portugal en Japan staan in de toekomst op het 
programma.  “Steeds opnieuw is het opbouwen 
naar weer een andere competitie”. 
Waarom karate en geen judo of een andere 
gevechtsport? Veel technieken zijn in judo en ka-
rate gelijklopend maar in karate bleek Gianni nu 
eenmaal beter te zijn. “Karate is een heel fysieke 
sport, na een wedstrijd ben je bekaf! Uithouding 
is heel belangrijk. Ik zou het niet meer kunnen 
missen” zegt hij. En ja, hij merkt dat er nog groei 
en verbetering mogelijk is.
Jammer genoeg is karate nog geen olympische 
sport al zou daar in 2020 verandering in kunnen 
komen. Karate zie je ook nauwelijks op TV en on-
bekend blijft onbemind. Wat niet wegneemt dat 
een van de beste karateka een Ninovieter is…

Het palmares van Gianni opsommen is onbe-
gonnen werk, hier slechts enkele recente titels:  
1e plaats Kumite Belgisch kampioenschap (2011), 
algemeen Vlaams kampioen (2012), vice Europees 
Kampioen JKA Kumite én Kata ploeg in Parijs (2012), 
algemeen Oostvlaams Kampioen (2012 en 2013) 
en een eerste plaats kata én kumite Oostvlaams  

Kampioenschap (2013)

.

Wie Gianni eens aan het werk wil zien kan even zijn 
naam “Gianni Schotte” intikken op You Tube; daar vind je 

verschillene filmpjes met Gianni in een glansrol.


