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AMIN BEHAALT EEN 7E PLAATS IN 
CHANGQUAN EN ZET HET VWI OP 
DE KAART.

VWI FLASH

Amin schittert op EK Wushu

Op 17 mei vaardigde het  VWI Patrick en Amin af naar de traditionele competitie te Waremme. De Franstalige 
zusterorganisatie F.F.Wu (Fédération Francophone de Wushu) stond in voor de organisatie van deze cup waar de traditionele 
atleten elkaar ontmoetten. Amin werd uitgenodigd om een demonstratie te verzorgen tijdens dit evenement en kon rekenen 
op een enthousiast publiek.. Patrick was er in functie van voorzitter van de Belgische Wushu Federatie en stond in voor de 
uitreiking van de medailles. Een goed initiatief van de F.F.Wu voor de promotie in de regio.

Traditionele Wushu Cup Waremme

We hebben er lang moeten op wachten maar door 
netwerking werd het groen licht gegeven aan Amin 
Janmohammadi om deel te nemen begin mei aan het EK 
Wushu in Boekarest. Na de voorbereidingen met de 
nationale ploeg te Dendermonde ging deze ploeg aantreden 
om de nationale kleuren te verdedigen.

Het nationale Wushu team bestond uit de volgende 
delegatie:

Teamleader:Patrick Van Campenhout

Team Coach: Amin Janmohammadi

Atleten:  Amin Janmohammadi, Ludivine Magnee, Olivier 
Clement, Tiffany Marville.

Amin heeft voor de eerste maal een schitterend resultaat 
behaald in de moeilijke discipline van slagzwaard, hij behaalde 
een 7e plaats (5e plaats per land). Voor Chang quan moest hij 
de opening van het EK doen en dit is nooit goed.

De andere atleten behaalden een goed resultaat. In de 
competitie vooraf het EK Wushu was er ook een treffen 
voor de interne stijlen en daar hebben Tran Sing en Stefanie 
Mehraik, Dexine Shen ook schitterende resultaten behaald.

We kunnen dus fier zijn op onze topatleet van het VWI en 
volgen naar de volgende grote competities. 



De editie 2014 van de Roparun had 
ook dit jaar haar doortocht in 
Dendermonde De stad werd door de 
deelnemers van de vorige editie 
verkozen tot “Roparungemeente” ( en 
zo zijn er maar tien, nvdr). De Roparun 
is een estafettewedstrijd waarbij lopers 
en fietsers de afstand van ca. 520 km 
van Parijs naar Rotterdam afleggen. Met 
deze sportieve prestatie willen de 
teams geld inzamelen dat geschonken 
wordt aan projecten rond nazorg van 
kankerpatiënten en palliatieve zorgen. 
Het VWI was één van de 13 sportclubs 
die hun medewerking verleenden aan 
de sportinitiaties en demonstraties. De 
publieke opkomst was goed, een ietsje 
minder dan in 2013 omwille van de 
examenperiode. De initiaties en demo’s 
van onze Kung Fu Kids en de 
taijidemo’s van de volwassenen trokken 
de aandacht van de bezoekers.  Zoals 
vorig jaar werd het Dendermondse 
“Team 83”, dat vanaf dit jaar mag 

deelnemen onder de naam  “Ros 
Beiaard Runners”, met veel 
enthousiasme verwelkomd door de 
aanwezigen. Menig Dendermondenaar 
pinkte een traantje weg toen het team 
(lopers en begeleiders) op de Vlasmarkt 
arriveerde. Gesteund door het applaus 
en de aanmoedigingen van de vele 
omstaanders ging het vandaar verder 
naar Rotterdam. Het  VWI zal dit 
project blijven steunen en zet de 
Roparun alvast op de kalender van 
2015. 

Dank aan alle deelnemers van het VWI 
die dag; ook vanwege de Ros 
Beiaardrunners.

VWI ondersteunt Roparun 2014 
te Dendermonde

VWI TEKENT OOK AL 
PRESENT VOOR DE 
VOLGENDE EDITIE.

KORT NIEUWS
Algemene Vergadering BOIC 
Onze voorzitter heeft de algemene 
vergadering van het Belgisch 
Olympisch en Interfederaal Comité 
(BOIC) bijgewoond. Het was een 
historische AV in die zin dat er een 
stemming plaatsvond waar Patrick 
reeds jaren voor pleitte, namelijk 
dat er in de Raad van Bestuur ook 
vaste plaatsen voor de niet –
olympische federaties moeten 
voorhanden zijn. Dit werd nu 
tijdens de stemming in de AV van 
13 juni jongstleden te Brussel 
waargemaakt. Dus in drie jaar zal er 
een nieuwe verkiezing van 
bestuurders worden gehouden en 
minstens 2 plaatsen zullen worden 
voorbehouden aan de bestuurders 
van niet –olympische federaties. 
Het BOIC bestaat uit een 34 tal 
Olympische federaties en uit 46 
niet –Olympische federaties.
Patrick was bestuurder van het 
BOIC van 2009-2013 en had 1 stem 
te weinig om terug te worden 
verkozen. Dus in de toekomst zal 
het een andere manier zijn waar de 
46 niet-olympische federaties zullen 
worden vertegenwoordigd in de 
Raad van Bestuur van het BOIC, 
een goede zaak. 
Young Tigers Cup 2014 

Ook dit jaar organiseerde de club 
Long Hu Men Mechelen Young 
Tigers Sanda Cup 2014” in 
Mechelen. De talrijk opgekomen 
atleetjes  gaven op de mat het beste 
van zichzelf in een tweegevecht en 
dit in een goed omkaderde en strikt 
gereglementeerde omgeving en 
vakkundig begeleid door 
geschoolde scheidsrechters.  Deze 
wedstrijd werd georganiseerd 
onder de  auspiciën van de 
Belgische Wushu Federatie. De 
scheidsrechters werden 
afgevaardigd door de Belgische 
Wushu Federatie en het voltallige 
BWuF-bestuur (onder hen Patrick 
en Inge) kwam de organisatie 
steunen. Het werd een groot 
succes en de schepen van sport 
kwam de medailles uitreiken. 
Misschien is dit wel een competitie 
waar in de toekomst enkele 
getrainde atleetjes van het VWI op 
een verantwoorde manier kennis 
kunnen maken met het vrije 
gevecht. Proficiat aan de Mechelse 
club en aan VWuF-voorzitster 
Christel Peulders voor deze puike 
organisatie. 
Het mooie weer zorgde er voor 
dat de toeschouwers ook konden 
genieten van de BBQ op het 
gezellige terras. Een zeer geslaagde 
promotie van Wushu in Vlaanderen.



SPORTGALA 2014 
“Een schot in de roos!”

Patrick Van Campenhout werd vorig jaar verkozen tot ondervoorzitter van de Dendermondse Sportraad. Op zijn initiatief 
organiseerde de sportraad een enquête bij de sportclubs. Daarin werd gepeild naar de verzuchtingen van de sportclubs. 
Na deze eerste stap kwam de zichtbaarheid van de Sportraad aan de beurt. Het exclusieve logo van de Sportraad ( van de 
hand van Alfonso De Keyser, winnaar van de wedstrijd “ontwerp het nieuwe sportraadlogo”) zag het daglicht.  Je vind het 
terug in de Sportraad Flash een ander geesteskind van Patrick (waaraan ook andere VWI-ers meewerkten). Het logo was 
trouwens ook te zien tijdens het Eerste Dendermondse Sportgala op 20 juni 2014. Onder voorzitterschap van Patrick 
boog een werkgroep van zes zich over de organisatie van dit Gala, een totaal nieuw concept dat er kwam in de plaats van 
de vroegere Trofee voor sportverdienste en Kampioenenviering. Het Sportgala werd een schot in de roos. Het bracht 
sprankelende acts van eigen bodem en demonstraties van enkele geselecteerde clubs. De modelvliegtuigclub „Dender 
Eagles” opende het sportgala op een unieke manier. De Libelle-vliegtuigjes dansten door de lucht en de drones, voorzien 
van een zoeklicht, gingen de genodigden ophalen. De clubs die de demonstraties verzorgden waren, de Gymmax , Dender 
Eagles, Shamodo–it en het VWI. De Gymmax pakte uit met de jeugdploeg tumbling. Het publiek genoot zichtbaar van de 
prestaties van het jonge geweld. Dansgroep Shamodo-it bracht op professionele wijze een schitterende dansact. Tot groot 
genoegen van haar voorzitter heeft het  VWI demonstraties verzorgd met de Kung Fu Kids, die zeer enthousiast waren, 
met topatleet Amin die een wervelende demo bracht en tenslotte met de Taijiquan volwassenen die met de 24-vorm een 
momentje van rust brachten.  Verschillende Olympiërs waren uitgenodigd als eregast. Onder hen Ilse Heylen, Julie Croket, 
Egon Van der straeten , Dominique Cornu en Greg Van Avermaet (die verstek moest laten gaan om zich ten volle te 
kunnen voorbereiden op de Ronde van Frankrijk).
Verscheidene prominenten van de stad gaven „acte de présence”. Onder hen Leen Dierick, 1e schepen van de Stad 
Dendermonde en de Schepen van Sport Carine Verhelst. De show werd zeer gesmaakt en afgerond met een grote 
receptie. Vele positieve reacties kwamen binnen. Volgende editie zal doorgaan op 16 juni 2015. Onze voorzitter van het 
VWI was de presentator en hij had een team van het VWI meegebracht dat hem zeer goed heeft gesteund , waarvoor zijn 
dank. Ook dank naar de voorzitter van de Sportraad van Dendermonde, Luc Dierick, en de collega’s van de raad van 
bestuur.



In juni werd België uitgenodigd om deel 
te nemen aan de Open Balkan Wushu 
kampioenschappen in Turkije. Door de 
examens kon Amin Janmohammadi niet 
deelnemen. Onze voorzitter was de 
teamleader voor de Belgische ploeg die 
bestond uit Tran Sing en Stefanie 
Mehraik. Ze behaalden schitterende 

resultaten met elk goud en zilver te 
behalen in de Taijiquan Chen stijl en 
ook Taijiquan zwaard. De competitie 
ging door op het Aziatisch deel van 
Turkije namelijk in Sakarya (een 200-tal 
km van Istanboel). Er waren 2 Sanda 
platforms en 2 Taolu (stijl) matten ter 
beschikking voor een 450-tal 

deelnemers. De eerste editie van de 
Open Balkan Wushu kampioenschappen 
was dus een schot in de roos. Proficiat 
voor de Turkse Wushu Federatie voor 
deze organisatie. Dit soort competities 
zijn uitstekende testwedstrijden voor 
de voorbereiding van EK’s en WK’s.

Open Balkan Wushu Kampioenschappen

Een belangrijke dag voor onze Kung Fu Kids
Op zaterdag 28 juni konden ze niet enkel hun vriendjes meebrengen naar de “VWI Vriendjesdag” maar ook hun ouders 
waren van harte welkom op de infosessie die door Patricia georganiseerd werd. Gastspreker en hoofdleraar Patrick Van 
Campenhout gaf een toelichting over de verschillende aspecten van de Chinese krijgskunsten en lichte hen het Project Wushu 
voor de kids toe.

Na de infosessie en de training waar alle kids én dus ook de vriendjes zichtbaar van genoten hadden, was er nog even tijd 
voor een plechtig moment. In de loop van het voorjaar hebben zij allen examens over de verschillende graden afgelegd en op 
20 juni mochten de laatsten onder hen hun diploma en streepjes in ontvangst nemen uit de handen van Patrick.

Volgend seizoen kunnen zij hun gele gordel verwerven. Nieuwsgierig welke Kung Fu Kid als eerste zijn of haar gele gordel zal 
behalen.
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KALENDER
20 september 

Open Nederlandse Wushu 
Competitie
-Oirsbeek, NL-

21 september 

Vrijetijdsmarkt
-Dendermonde-

november 

Belgisch Kampioenschap Wushu
-Waremme of Tubize-

23-29 oktober 

Wereldkampioenschap Traditionele 
Wushu
-Chizhou, CHN-

WERKTEN MEE AAN 
DIT NUMMER

Patrick Van Campenhout
Jelle Vlaeminck
Inge De Veylder

Eindnoot
Jullie merken dat het  VWI een grote organisatie wordt waarbij vele 
vrijwilligers nodig zijn, daarom wenst de redactie bij deze hen allen te 
bedanken voor hun inzet. We hebben nog grote plannen met het VWI. De 
voorzitter en het bestuur hopen dat ze op jullie allen kan rekenen.

30 september - 1 oktober 

Seniorgames
-Blankenberge-

Sportmarkt in Aalst
Op zondag 29 juni organiseerde BLOSO i.s.m. de stad Aalst en een dertigtal 
Aalsterse sportclubs, waaronder VWI Aalst, de eerste Sportmarkt. Op de 
verschillende Aalsterse pleinen werden tal van bekende  en minder bekende sporten 
(o.a. zwemmen op droog water, nvdr) aangeboden. Bij het VWI konden de bezoekers 
terecht voor demo’s en initiaties Wushu en Taijiquan. Hoewel de dag begonnen was 
onder een nat gesternte verdwenen de buien en kon de druk bezocht sportmarkt 
beginnen onder een stralende zon. Met dank aan alle VWI-ers die hebben 
meegewerkt.


