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VWI FLASH

Het VWI in een nieuw kleedje

Het is ongelofelijk hoe snel de tijd gaat wanneer je sport! 2014 is bijna ten einde en we kunnen terugblikken op een 
schitterend VWI-sportjaar. In de vorige editie van de VWI-Flash hadden we het over de schitterende resultaten van 
Amin in Roemenië, onze medewerking aan de ”Roparun”, het succesvolle optreden van verschillende afdelingen van 
het VWI tijdens het Dendermondse Sportgala 2014, de “Vriendjesdag” van onze Kung Fu Kids en de introductie van 
Wushu bij de ouders en ook de vertegenwoordiging van het VWI in binnen-en buitenland. Laat ons nu even de 
activiteiten van september tot en met december overlopen. Op 20 september was het VWI-Taolu team present in 
Nederland voor de Haojie Wushu kampioenschap en met succes. De dag daarna stonden wij paraat op de 
“Vrijetijdsmarkt” in Dendermonde. Een week later verdedigden twee teams de VWI-kleuren tijdens een Quiz van 
de handelskern te Sint-Gillis-Dendermonde. We hadden onze eerste werkvergadering voor de Open Flanders 
Wushu Cup 2015. Het VWI was present tijdens de AV van de Vlaamse Wushu Federatie (VWuF) en de Sportraad 
van Dendermonde. Wij verzorgenden een wushu initiatie voor de kleinsten in Lebbeke. Eind oktober ging de 
voorzitter op prospectie naar de kust voor de organisatie van een Taijiquan stage. Begin november nam het VWI–
Taolu team deel aan de Dragon Day in Trooz. Op 22 november namen onze atleten met succes deel aan het het BK 
Wushu in Tubeke en wij zorgden ook voor logistiek ondersteuning aan de scheidsrechter. Patrick was eregast tijdens 
een wereldkampioenschap Sanda (vrij gevecht) in Lyon. Het seizoen werd afgesloten met een schitterende 
organisatie van ons 1e club kampioenschap voor de allerkleinsten.

In naam van het VWI bestuur wens ik jullie allen veel leesplezier? Prettige eindejaarsfeesten en een schitterend begin 
van het nieuwe jaar!

Patrick Van Campenhout- Voorzitter VWI

Jullie zullen het waarschijnlijk al gemerkt hebben en voor 

wie dat nog niet mocht gedaan hebben, hiernaast vinden 

jullie het nieuwe VWI-logo!

Na vele jaren trouwe dienst hebben wij ons oud logo 

“op rust” gesteld. Het VWI heeft er een jonge, 

dynamische vleugel bijgekregen met de Kung Fu Kids en 

de jonge wushu-atleten en het was dan ook tijd 

geworden om ons club logo een beetje dynamischer te 

maken. Het ons zo bekende Yin en Yang teken is 

gebleven, gestileerd op de achtergrond. Het meer 

expressieve  武 karakter maakt het plaatje volledig; het 

VWI is een school waar de verschillende disciplines van 

Woordje van de voorzitter

Voor wie hem niet vindt…Af en toe krijgen we te horen “ Ik heb geen Wushunews gekregen!”. De Wushunews is de elektronische 
nieuwsbrief van de V.Wu.F. die naar de leden gestuurd wordt via mail. Het kan dan ook gebeuren dat die in jouw SPAM terecht gekomen is . 
Ga daarom eerst eens kijken in je spambox. Wanneer je hem daar uit haalt als zijnde “geen spam” dan is het ontvangstprobleem normaal 
gezien opgelost. Probleem nog niet opgelost, ga dan naar www.wushunews.be . Op de Home-pagina is er een link om je te abonneren. Familie 
en vrienden kunnen zich ook langs deze weg abonneren .

http://www.wushunews.be
http://www.wushunews.be


Het VWI nam de voorbije maanden deel aan verschillende competities: zo was er, in 
oktober, de Dragon Day wedstrijd in Trooz. Met 3 atleten (Silvy, Leno en Jelle) wist 
het VWI toch een mooie prestatie af te leveren met resp. een 5e, 4e en een 2e en 
1e plaats. 

Op zaterdag 22 november werd het Belgisch Kampioenschap 2014 georganiseerd 
in Tubize. Zoals dit al een aantal jaren het geval is, werd ook nu opnieuw gekozen 
voor een BK waarbij de stijlwedstrijden (zowel interne als externe taolu) en de 
gevechtswedstrijden (sanda en qinda) gezamenlijk plaatsvonden. 
De organisatoren hadden, jammer genoeg af te rekenen met heel wat, 
administratieve problemen. Zo kregen zij pas de voorgaande dag de schriftelijke 
toelating om de competitie te laten doorgaan. De dag zelf gaven een aantal 
juryleden en ook de taolu verantwoordelijke “forfait”. Met dank aan enkele toevallig 
aanwezige vrijwilligers (o.a. ondergetekende) kon de wedstrijd, zij het met enige 
vertraging, van start gaan.  
Voor onze VWI-atleten was het hun eerste deelname aan het Belgisch 
Kampioenschap. Amin kon er niet bij zijn. Een of ander virus had hem lelijk parten 
gespeeld zodat hij zich niet had kunnen voorbereiden. Maar hij was er wel om onze 
atleten te coachen. Ook Robin moest het BK aan zich voorbij laten gaan wegens 
ziekte. Jammer voor het VWI en voor het deelnemersveld. Maar niet getreurd. 
Onze andere atleten hebben het goed gedaan. Zeer goed zelfs. Jelle mocht al in de 
eerste discipline aantreden en bezorgde het VWI een eerste medaille. Zijn 
stijloefening met de blote vuist was goed voor brons bij de volwassenen. De trend 
was gezet en bij dezelfde stijloefening voor de jeugd haalden Charlotte en Leno 
respectievelijk goud en zilver.  Vivian strandde op 0,01 punt van het brons. Elia 
haalde een verdienstelijke vijfde plaats. Eén gouden medaille was blijkbaar niet 
voldoende voor Charlotte en bij de oefening met de stok haalde zij er nog eentje 
binnen in de jeugdcategorie. Jelle haalde bij de oefening met de stok in de categorie 
volwassenen zijn tweede medaille; het werd zilver.  Tamara haalde brons in haar 
categorie en Sylvie werd meer dan verdienstelijk vierde. Proficiat aan Tamara De 
Sutter, Leno Heyvaert, Sylvie Heyvaert, Viviane Jiang, Elia Tas, Charlotte Vermeulen, 
Jelle Vlaeminck en coach Amin Janmohammadi. En een dikke merci aan de ouders 
die instonden voor de begeleiding.

Succes voor VWI in binnen-… KORT NIEUWS
VWI quiz team 
Het VWI heeft met 2 teams 
deelgenomen aan de 1e Quiz van 
de handelskern van Sint-Gillis-
Dendermonde. De 2 teams hadden 
de originele namen “Rode 
Lantaarn” 1 en 2. Patricia zorgde 
voor de echte rode lantaarns die de 
ploegen door de zaal droegen. Het 
werd een moeilijke maar gezellige 
avond, wel te lang uitgelopen maar 
de handelskern moet ook nog 
bijleren. Voor het sociale aspect was 
de ontmoeting leuk voor onze 
leden. Dank aan de VWI-leden die 
hebben meegedaan. 

Wushu initiatie-28 oktober 2014 

De sportdienst van Lebbeke 
organiseert elk jaar de 
herfstsportkampen te Lebbeke. Dit 
jaar werd het VWI gevraagd om een 
Wushu initiatie te geven aan de 
jonge kinderen.
In totaal waren er 105 kinderen die 
in groepen werden verdeeld en elk 
uur doorschoven naar de volgende 
activiteit. Er was een groot 
enthousiasme zoals te zien is op de 
foto.



Een maand voordat de successen in 
eigen land begonnen was het VWI 
opnieuw te gast bij Loe Hoyer in 
Oirsbeek op de Haojie Wushu Cup. Dit 
was een soort van herhaling van de 
Open Dutch Wushu Championships die 
in februari hadden plaatsgevonden. Hier 
had onze atleten maar liefst 7 medailles 
gepakt. We hoopten dus allen dat ze dat 
nog eens zouden overdoen.

De enorme medailleoogst kon niet 
volledig worden overgedaan maar toch 
werden er maarliest  5 medailles 
geoogst: de topatleet Amin 
Janmohammadi nam deel aan het 
koninginnennummer Chang Quan 
(lange vuist techniek) met een bezetting 
van menig internationaal topatleet. Hij 
behaalde een zilveren medaille met een 
spetterende stijloefening.  
Jelle Vlaeminck haalde een gouden 
medaille binnen voor zijn oefening met  
de stok en brons voor de blote vuist 
stijl. Robin Van Overloop behaalde een 
zilveren medaille voor Taijiquan. 
Charlotte Vermeulen haalde bij de jeugd 
een bronzen medaille voor haar 
oefening blote vuisttechniek. Het was 
leuk vast te stellen dat het niveau van 
onze atleten alweer een stapje naar 
omhoog gegaan was.

Namen deel aan het 

kampioenschap:

* Tamara De Sutter  

* Silvy Heyvaert  

* Jennifer Lup  

* Vivian Jiang  

* Ianka Pieters  

* Charlotte Vermeulen  

* Djeff Mannaert  

* Leno Heyvaert  

* Jelle Vlaeminck  

* Robin Van Overloop  

* Amin Janmohammadi  

…en buitenland! KORT NIEUWS
Wushu initiatie-28 oktober 2014 

Op 19 november ben ik in het 
klasje van mijn kleinzoon Tuur 
geweest om te vertellen over mijn 
hobby, namelijk taiji. Hoe begin je 
daaraan bij 4 jarigen? Na wat info 
bij Patrick te hebben ingewonnen 
en wat materiaal te hebben 
gekregen, ben ik dan maar met volle 
moed begonnen. Er waren 22 
kindjes, allemaal 4 jarigen, ik heb 
dan eerst de vraag gesteld wie 
wushu kende,
niemand, op de vraag wie kungfu 
kende, kwamen de vingertjes al naar
omhoog want wie kent nu niet 
kungfu panda? Eerst leren trappen 
op het stootkussen, dan de beentjes 
voorwaarts opzwaaien, zijwaarts 
opzwaaien en gekruist opzwaaien.
Dan nog leren stoten met de 
vuisten en dan waren ze wel al moe. 
Dan heeft deze oma om ze te 
kalmeren een chinees muziekje 
opgezet en de 24 vorm en de 32 
zwaard vorm gelopen. Er waren er 
zelfs een paar die de 
armbewegingen probeerden mee te 
doen. Dit vonden ze wel boeiend 
zeker het zwaard. Ik heb ze dan 
allemaal eens laten voelen dat het 
echt was. Ze vonden het een leuke 
ervaring.  Met vele groetjes van  



De ‚missing link’ opgevuld
Op 6 december jongstleden was het zo ver, het VWI organiseerde, op initiatief van 
enkele ouders, haar allereerste clubkampioenschap Wushu voor de Kung Fu Kids in 
de sporthal van Dendermonde. Een derde van de sporthal deed dienst als een 
volwaardig uitgedoste competitie-infrastructuur voor dit evenement. Het bestuur van 
het VWI stond erop om dezelfde aankleding te hebben als een grote competitie, en 
dat is gelukt. We waren aangenaam verrast dat 24 kids ingeschreven waren in de 4 
categorieën en dat een 50 tal supporters, ouders en officials waren afgezakt.  
De VWuF vaardigde twee bestuursleden af, Robert Bruggeman en Said Belabed.  
Abdel Elidrissi was ook van de partij als medebezieler van een traditionele wushu 
club in Koekelberg. Ere genodigde Julie Croket, de Dendermondse Olympische 
turnster, kwam onze jonge atleetjes aanmoedigen. Ook Alfonso de Keyser, bestuurslid 
van de Sportraad van Dendermonde, kwam supporteren voor de kids. Hij was onder 
de indruk van het kunnen van de kleine krijgers.  
Onder het waakzame oog van de ervaren scheidsrechter Robert, Saïd en Abdel en 
met Patrick als hoofdscheidsrechter beoordeelden de vijf 5 VWI aspirant juryleden 
de vaardigheden van de deelnemertjes.  
Deze kleine competitie was een uitstekende oefening ter voorbereiding van de 
interclub van 21 maart e.k. in Dendermonde waar een aantal clubs op uitnodiging 
zullen aantreden ter bevordering van de ervaring van de jeugd en de moderne –en 
traditionele vormen.  
Deze 1e editie werd afgesloten met een cadeautje voor elk kind in de zaal en 
natuurlijk de medailles voor de 4 podia.  
Het VWI dankt het VWuF, de Sportraad Dendermonde, Julie Croket, Robert 
Bruggeman, Said Belabed, Abdel Elidrissi, Alfonso De Keyser en de sponsors, Pitta 
Orient, Mens Sana, Frank De Backer en bakkerij De Keyser. Dank aan de vrijwilligers, 
de administratie unit en de aspirant juryleden (Inge De Veylder, Amin Janmohammadi, 
Robin Van Overloop, Eddy Van Holsbeke en Hedwig Heyvaert)

Volgend jaar staat het VWI terug paraat om uit te pakken met de 2e editie.

Wat eerst leek op een zware regendag maakte plaats voor een zonovergoten dag die heel wat nieuwsgierigen lokte. De 
Kerkstraat was opnieuw  het centrum van het gebeuren ; de straatanimatie tot en met kraampjes waar de culturele-en 
sport verenigingen zich konden voorstellen aan het grote publiek., Het werd andermaal een succes. Jong en oud kwamen 
aan hun trekken. Voor de kids waren er de initiaties en demo’s. Dit om hen aan te zetten ook sport te doen.  
De volwassenen en senioren hadden ook speciale stands waar ze voor informatie terecht konden.  
Het aanbod varieerde van het poppentheater “ Kaleke Step” tot de 
seniorenstand op het einde van de Kerkstraat waar de club uitleg verschafte aan 
de voorbijgaande senioren. De demonstraties werden in de straat gehouden van 
acrobatie, dans, korfbal, basketbal, Taekwondo, Wushu, Taijiquan, clown optreden, 
comedia del arte, voetbal, enz …  
Op de grote markt konden de toeschouwers verschillende spetterende acts 
zien bij een goed glas.  Het VWI bestuur dankt haar vrijwilligers voor hun inzet 
en deelname. 

Vrijetijdsmarkt Dendermonde
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/ VLAAMS WUSHU INSTITUUT

KALENDER
24 januari 

Open Brussels Traditional Taolu 
Cup
-Koekelberg-
21 februari 

Open Dutch Wushu Championship
-Oirsbeek, NL-

21 maart 

Interclub Jeugd Wushu 
Kampioenschap
-St-Gillis-Dendermonde-

maart 

Chinees etentje-Chinees 
Nieuwjaar

WERKTEN MEE AAN 
DIT NUMMER

Patrick Van Campenhout
Jelle Vlaeminck
Inge De Veylder

Margot De Meyst

1e Internationale Sanda Profight kampioenschap

10 februari 

VHTI dag ‚Body-Soul-Mind’
-Dendermonde-

Bloso Seniorgames 2014
Het is stilaan een traditie geworden dat Philippe en ik eind september, 
begin oktober een paar daagjes verlof nemen en naar De Haan trekken. 
Niet om  van de rust in deze mooie kustgemeente te genieten maar om 
gedurende  twee dagen initiatielessen taijiquan te geven tijdens de 
Seniorgames van Bloso in Blankenberge. Dit jaar was het zover op 30 
september en 1 oktober. Bloso plande 12 lessen op deze 2 dagen en ruim 
240 senioren volgden een van onze initiatielessen. 

Na een korte Qi gong opwarming maakten zij kennis  met het begin van de 
24-vorm; je weet wel “het wilde paard” en de witte kraanvogel”. Ook dit 
jaar viel het ons op hoe geïnteresseerd en  gemotiveerd de senioren  
waren. Wij kregen enorm veel vragen over Taijiquan  en sommigen  wilden 
al contact opnemen met hun gemeente om te vragen of de gemeente ons 
niet kon aanwerven om  taijiles te komen geven.

Met een overdosis Qi maar toch doodmoe keerden wij woensdagavond 
terug naar huis. Blij dat we onze passie opnieuw hadden kunnen delen met 
al deze enthousiaste senioren. We hadden al “tot volgend jaar” afgesproken 
maar, jammer genoeg, kreeg ik midden oktober het bericht van Bloso dat 
de minister van sport zware besparingen oplegde aan Bloso en dat daarom 
beslist was dat “Seniorgames 2014” de voorlopig laatste editie van dit zeer 
gesmaakt evenement was. Jammer, jammer, jammer… -Inge-

25 april 

Open Flanders Wushu Cup/
BK Wushu
-St-Gillis-Dendermonde-

Op 29 november ll. werd het 1e Internationaal Sanda Profight kampioenschap gehouden en dit in de “dôme” van de 
historische stad Lyon (Palais des sports de Lyon-Gerland). Sanda is een modern gevecht met 2 kampers die op een 
podium van 8x8m staan en er kunnen worden afgeworpen (geen koorden rond het platform). De voorzitter van de 
BWuF, Patrick Van Campenhout, werd uitgenodigd om deze unieke Profight bij te wonen als de vertegenwoordiger 
voor België. De opening werd door een traditionele Chinese school gedaan met de presentatie van 3 simultane 
leeuwendansen; elk in een verschillende kleur en met een eigen uitstraling. 
De schitterende avond werd ook opgeluisterd met mooie demonstraties 
tussen de officiële gevechten in. De Franse Federatie, afdeling Wushu 
Rhône-Alpes, heeft een zeer mooie prestatie neergezet met deze eerste 
editie. Het moet een gigantisch werk geweest zijn om de infrastructuur 
om te bouwen naar een sfeer makend gala. De winnaars van de gevechten 
werden bekroond met een wereldgordel in hun categorie. Petar 
Turkovic,voorzitter van de Kroatische Wushu Federatie en Patrick Van 
Campenhout, voorzitter van de Belgische Wushu federatie deelden elk 
een gordel en beker uit.  
De stad Lyon met haar historische achtergrond stond centraal en de 
prefectuur gaf haar volledige steun aan deze knappe promotie van de 
Chinese krijgskunsten. België was weer present op een bijzondere 
promotie van Sanda. Proficiat voor het Wushu team van Lyon!


