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Het VWI werd in februari gecontacteerd door de Vlaamse  
tv-zender ‘EEN’ met de vraag of het VWI wou deelnemen 
aan ‘de Pendelquiz.’ van het programma ‘Iedereen Beroemd’.  
Wij gingen hier natuurlijk maar al te graag op in. Op 7 april 
ging het VWI met haar Kung Fu Kids-‘leger’ naar het 
stationnetje van Baasrode waar de quiz tijdens een ritje in 
een stoomtrein werd opgenomen. Het was zeer leuk 
opgezet maar jammer genoeg was de muziekkennis van de 
voorzitter en zijn mededeelnemers niet zo toereikend.  We 
zijn dus al bij de 2de vraag gesneuveld, niemand van ons zal 

ooit nog vergeten dat ‘Five’ een bekende groep uit de jaren 
90 was :-). Maar niet getreurd want de hele groep (we waren 
met dertig !) werd met de 50 euro getrakteerd in de 
cafetaria van de stoomtrein-club, Zo hadden zij een 
onrechtstreekse ondersteuning van het VWI voor hun 
clubkas. De uitzending werd door ca. 1.000.000 mensen 
bekeken! Wat een PR voor het VWI en Wushu in het 
algemeen.  Alle Kids, hun ouders en begeleiders danken we 
dan van harte voor hun inzet en ondersteuning voor deze 
leuke zonnige dag.

VWI beroemd door tv-optreden

DE DEELNAME AAN ‘PENDELQUIZ’ 
WAS EEN ENORME PR-STUNT 
VOOR HET VWI.

VWI FLASH

Het nationale Wushu-team, dat geselecteerd werd voor het 
EK Wushu in Roemenië, kwam samen trainen in april in het 
sportcentrum van Dendermonde.  Atleten en begeleiders 
konden voor het eerst kennis maken met elkaar. Patrick en 
Amin hebben dan ook de andere topatleten verder begeleid. 
Het was ook voor hen de eerste keer dat ze zouden 
deelnemen aan een Europees Kampioenschap. Deze 
gezamenlijke oefensessie was tevens de eerste aanzet om in 
de toekomst de nationale trainingen op te starten 

Belgische selectie klaar voor EK



Het VWI is zeer fier op haar topatleet 
Amin Janmohammadi, die nu al bijna 2 
jaar bij het VWI vertoeft. Onze 
voorzitter heeft, in zijn functie van 
voorzitter van de Belgische Wushu 
Federatie, een overeenkomst geregeld 
met de nationale technische directeur  
(DTN) van het nationale Wushu team 
uit Frankrijk.  ‘Onze’ Amin heeft als 
eerste Belgische topatleet al twee keer 
een stage heeft mogen meemaken met 
de nationale ploeg van Frankrijk. 
Ditmaal was de afspraak in Reims in de 
C.R.E.P.S.  (Centre Regionale 
d’Education Physique et Sport). Patricia, 
Patrick en Amin reisden per auto af 
naar Reims, waar Amin een 
wetenschappelijke en pedagogische 
begeleiding kreeg op topniveau. Een 
uitzonderlijke meerwaarde voor een 

topatleet die zo de kans krijgt om zijn 
niveau te verhogen. Na de stage was er 
nog een debriefing voor de nationale 
ploeg en Amin mocht dit alles bijwonen. 
Patrick mocht dan ook een speech 
houden voor de DTN en de ploeg 
vooraleer de terugreis aan te vatten.  
Amin was leeggetraind en genoot 
zienderogen van een lekker dutje in de 
auto van de voorzitter van het VWI. 
Spijtig genoeg zijn daar geen beelden 
van ;-)

Amin op stage in Frankrijk

KORT NIEUWS
AMIN TRAINDE ALS EERSTE 
BELGISCHE ATLEET OOIT 
MET DE FRANSE PLOEG

Het VWI helpt ook andere 
organisaties, zij leende haar 
Chinese competitietapijt uit voor 
het grote treffen in Trooz, een 
Wushu toernooi nabij Luik. De 
organisatie was vol lof over deze 
tapijt. Zo helpen we elkaar om de 
omkadering van onze competities 
te verbeteren.

VWI leent wushu-tapijt uit

Initiaties slaan aan bij jeugd

Het VWI was zeer actief en heeft 
allerlei activiteiten voor kinderen 
georganiseerd en bijgewoond. Zo 
hadden we op 30 december een 
wushu initiatie voor de jeugd in het 
sportcentrum van St-Gillis-
Dendermonde. De jeugdige 
deelnemers waren zeer enthousiast 
met de kennismaking met Wushu. 
Vivian en Ianka waren mijn 
assistenten bij de demo’s voor de 
kinderen.

Op 1 februari hadden de Kung Fu Kids voor de eerste keer examen voor de graden. Hoewel de zenuwen toch een beetje 
gespannen waren, is alles goed verlopen en konden onze glunderende Kids hun ‘streepjes’ en diploma’s in ontvangst nemen.

1e examens voor KFK



Op 22 maart was het onze beurt om 
een wushu jeugdtoernooi te 
organiseren in het sportcentrum van 
St-Gillis-Dendermonde. Het werd een 
enorm succes!	


Vier scholen zakten af naar 
Dendermonde met hun beginnende 
Wushu atleten die een gewenning 
mochten ervaren in een echt opgezette 
omgeving voor de competitie. Het VWI 
mocht op de steun rekenen van de 

Vlaamse Wushu Federatie die instond 
voor het afvaardigen van de 
scheidsrechters die de kinderen 
beoordeelden op hun prestaties. Wij 
danken dan ook de VWuF voorzitter, 
Christel Peulders, de IWuF niveau 
hoofdscheidsrechter Tine Severens, 
Dirk Severens, Said Belabed,  Abdel 
Elidrissi en Robert Bruggeman voor de 
afhandeling van de scheidsrechterstafel. 
We hadden twee scholen uit Nederland 
onder de leiding van Loe Hoyer en 

Antoon Noordenbos, een school uit 
Antwerpen “Wutan” onder de leiding 
van Marc Theeboom en het eigen VWI 
met een grote afvaardiging. Iedereen 
was vol lof over deze laagdrempelige 
competitie waar iedereen kan aan 
deelnemen.  Afspraak volgend jaar, 
misschien opnieuw in Dendermonde! 
Met dank aan alle vrijwilligers die hun 
steentje aan deze competitie hebben 
bijgedragen.

1e Open Jeugd Wushu Kampioenschap

VWI behaalt 7 medailles in Oirsbeek
Op 22 februari zakte het VWI-team af 
naar Nederland om er deel te nemen 
aan de “Open Dutch Wushu 
Championships”. Het VWI is zeer trots 
op al haar deelnemers en de 
medaillewinnaars. De medailleoogst was 
groot, 7 medailles op 9 deelnemers . De 
7 ‘Kung Fu Kids’ en de 2 volwassenen 
blonken en blinken nog steeds van trots 
over hun prestaties. Nu kunnen zij 
uitkijken naar hun volgende competitie. 
Zij zijn in alle geval in de weer om hun 

techniek nog te verbeteren.  Afspraak 
op 20 september aanstaande in 
Nederland.


