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Gaizka Eguzkitza

EZ, Idoia Villamor ez da emaku-
me bortitza, taekwondolaria bai-
zik. Santutxukoak karrera polita
egin du kirolean, eta profesionala
izatea nahiko zukeen. Hala ere, be-
rea gutxieneko kirola da eta ondo-
rioz, kirolariek beste era bat topatu
behar dute bizimodua ateratzeko.
Idoiak Medikuntza ikasi du eta
agian goi-mailako kirola alde ba-
tera utzi behar izango du. Kirola,

Dominak	eta	Medikuntza
IDOIA	Villamor	 (Bilbo,	 1994)	 “nahiko	 beran-
du”	 hasi	 zen	 taekwondo	 txapelketetan	 parte
hartzen,	12	urte	zituela.	Hala	ere,	Santutxuko-
ak	ibilbide	polita	egin	du.		“Euskadiko	txapel-
duna	 hainbat	 aldiz	 izan	 naiz:	 haur,	 kadete,
gazte,	 21	 urte	 baino	 gutxiagoko	 eta	 senior
mailetan.	Eta	18	urtetik	aurrera,	Estatu	maila-
ko	dominak	hasi	nintzen	lortzen:	2013.ean	le-
henengoa	irabazi	nuen,	brontzea,	unibertsita-
te	 mailako	 txapelketan;	 2014an,	 urrezkoa;
2015an,	 zilarrezkoa;	 eta	2016an	eta	2017an,
brontzea”,	esan	digu.
Nazioarte	 mailan	 ere	 aritu	 da,	 baina	 ezin

izan	du	dominarik	 lortu	eta	hori	da,	hain	zu-
zen	ere,	Idoiaren	“arantzarik	handiena”	kiro-
lari	dagokionez.	 “2014an	Munduko	 txapelke-
tara	joan	nintzen,	Txinara.	Normalean	ez	naiz
oso	urduri	 ipintzen;	Txinan,	 aldiz,	 urduri-ur-
duri	 ibili	 nintzen.	 Izan	 ere,	 zalantzak	nituen,

ez	nekien	maila	nahikorik	nuen	ala	ez”.	Era	be-
rean,	 iaz,	 Europako	 txapelketa	 jokatu	 zuen
Portugalen,	baina	han	ere	ez	zen	fin	ibili.	“Ira-
bazi		ala	galdu,	beti	dago	zerbait	hobetzeko	eta
nahiko	perfekzionista	naiz.	Dena	dela,	baiko-
rra	izan	behar	da	eta	gauza	onak	baloratu”.	
Kirolari	 aparta	 izateaz	 gain,	 Idoia	 ikasle	 ona
ere	bada	eta	Medikuntza	dabil	ikasten.	Horren
haritik,	udan	Oviedora	joango	da	ikastera,	ur-
tarrilean	 barneko	mediku	 egoiliarra	 (BAME)
izateko	azterketa	egin	beharko	baitu.	Hori	de-
la-eta,	 taekwondoa	 albo	 batera	 utzi	 behar
izango	du.	“Kirola	egiten	jarraituko	dut,	baina
ez	dakit	lehian	sartzeko	gauza	izango	naizen.
Beti	 esaten	 dut	 taekwondoa	 ikasketengatik
eta	belaunarengatik	utzi	behar	dudala,	baina
ez	dut	inoiz	uzten.	Ez	dakit	zer	egingo	dudan,
baina	lehian	sartu	ezin	badut,	behintzat	entre-
natu	egingo	dut”.

Idoia Villamor, taekwondolaria

“Primeran
pasatzen dut

ostikadak jotzen”

o r -
dea, ne-

kez utziko
du.    

–Zelan hasi zi-
nen taekwondoan
egiten?

–Bost urte nitue-
la nire aitak era-
man ninduen,
txikitan berak
ere egiten zue-
lako. Hasiera
batean, es-
kolaz kan-
poko jar-
duera bat
baino ez

zen, baina
denboraren po-

derioz lehian sartzen
hasi nintzen. 

–Zergatik hasi zinen
lehian sartzen?

–Hasieran, Santutxuko
gimnasio batera joaten gi-

nen, baina geroago The
Masters gimnasiora, Basau-

rira, joan nintzen entrenatze-
ra. Eta bertan hasi nintzen
lehian: maila handiagoa nuen,
kideak animatzen ninduten…
Gainera, nire buruari erronkak
jartzea gustatzen zait. Lehian
sartzea izugarri gustatzen zait:
beste baten kontra jarduteak

motibatu egiten nau, eta irabaz-
ten duzunean, harrapatzen zaituen
sentimenduak ez dauka pareko-
rik. Eta galtzen duzunean ere ba-
da baliagarria, horri esker ikas-
ten duzulako. 

–Kirol gogorra da?
–Bai. Teknika astean hirutan en-

trenatzen dut Basaurin. Horretaz
aparte, nork bere kabuz lantzen du
fisikoa. Nik, esate baterako, ia
egunero egiten dut zerbait: korrika
egin, gimnasioa… Eta txapelketa
garaian, Espainiako Federazioak
asteburuetan ere antolatzen ditu
entrenamenduak. Gainera, elika-
dura eta pisua zaindu behar dituzu,
pisuaren arabera kategoria batean
edo bestean borrokatzen duzulako.
Lehen, 57 kilo baino gutxiagoko

kategorian ibiltzen nintzen, baina
iaz eta aurten, 53 kilo baino gu-
txiagoko kategorian; eta zail egi-
ten zait pisu horri eusten. Beraz,
dieta luzea egin behar dut eta hori
ere kostatzen zait, jatea izugarri
gustatzen zaidalako. 

–Basauriko gimnasioan Juan
Solís da zure entrenatzailea,
munduko onenetariko bat…  

–Bai, Historiako munduko biga-
rren entrenatzailerik onena izenda-
tu zuten, baina guk ez dugu horre-
lakorik behar, onena dela jakiteko.
Erreferentzia da taekwondon, argi
dago, eta niretzat berarekin entre-

natu ahal izatea ohore handia da.
Juanek irakatsi dit entrenatu behar
dudala nik nahi dudana lortzeko,
eta akatsen bat egiten badut, neure
buruari egiten diodala huts. Juan
zorrotza da, bai, baina entrenatzai-
leak horrelakoak izan behar dira.
Aldi berean, alde samurra ere ba-
du, eta entrenatzailea ez ezik lagu-
na ere bada gaur egun. 

–Zer ematen dizu taekwondo-
ak?

–Oso kirolaria naiz. Surfean ere
aritu naiz, korrika egiten dut…
Gustatzen zait. Taekwondori es-
ker, erlaxatzen naiz. Primeran pa-

satzen dut ostikadak jotzen (kar,
kar). 

–Eta profesionala izatea gus-
tatuko litzaizuke? 

–Bai, polita izango zen. Gusta-
tzen zaizuna egitea, horren truke
kobratzea eta, gainera, hortik bizi
ahal izatea zoragarria izango litza-
teke. Baina gure kasuan utopia da.
Gainera, Medikuntzara bideratu
dut nire ibilbidea. Egia esan, esko-
lak ematea gustatuko litzaidake,
umeekin egotea gustatzen zaidala-
ko, baina horrek denbora asko es-
katzen du eta ez dakit hori izango
dudan. 

“Lehian sartzea izugarri
gustatzen zait: beste baten kontra
jarduteak motibatu egiten nau”

“Gustatzen zaizuna egitea, horren
truke kobratzea eta, gainera,
hortik bizi ahal izatea zoragarria
izango litzateke”

“

“Gure kasuan kiroletik bizitzea utopia da”


