
2018 NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMSE WUSHU INSTITUUT NR.: 2 

VWI FLASH 

Verslag opstartvergadering Traditionele commissie 

Datum :13 januari 2018 

Plaats : Tith Ngaw Pai Kuen Kwoon van Kong Han Lei Shifu 

Adres van de dag : Sint Annalei 27, 2640 Mortsel 

Uur: 14u 

 

Aanwezigen: 

Kong Han Lei Shifu - De Ijzeren Buffel (Tith Ngaw Pai Kung Fu) 

Wim Seeuws – Shifu-De Zwarte Tijger (Bajiquan) 

Patrick Van Campenhout - Voorzitter VWuF - Shifu Vlaams Wushu Instituut (Pack Mei Pai en traditionele Yang stijl Taijiquan) 

Johan Conti (assistent Patrick Van Campenhout) - Vlaams Wushu Instituut (Pack Mei Pai) 

 

Verontschuldigden: 

Said Belabed Shifu- Les Griffes Du Tigre (Hung Gar Kung Fu) 

Marc Heyvaert Shifu- Secretaris Generaal VWuF - San Bao Taiji School Opwijk (Taijiquan - traditionele Yangstijl) 

Hamid Abroudi Shifu - Long Hu Men Leuven - (Bajiquan) 

 

-De voorzitter van de VWuF, Patrick Van Campenhout, opent de vergadering en dankt Kong Han Lei Shifu voor zijn gastvrij-

heid en warme ontvangst. In navolging van de opstart van de moderne stijl- en sanda commissie is het nu de beurt aan de 

traditionele commissie. De VWuF heeft een oproep gedaan aan alle leden die interesse hadden om samen te werken in de 

traditionele commissie. 

 

-De aanwezigen stellen zich voor. 

 

-Waarom een Traditionele commissie? Momenteel zijn alle scholen als geïsoleerde eilanden 'in hun hoek' hun activiteiten aan 

het beoefenen, hetgeen weinig visibiliteit geeft aan de buitenwereld en beperkte mogelijkheden biedt op verscheidene ni-

veaus. Deze visibiliteit willen we graag verbeteren door onder andere het organiseren van evenementen op een andere ma-

nier dan dat het nu gebeurt. 

Het opstellen van een specifieke commissie heeft ook veel andere voordelen zoals deze die we reeds ervaren met de moder-

ne stijlen -en sanda commissie, onder andere: 

- transversaal support bij het organiseren van evenementen 

- structuur en administratie 

- gecentraliseerde communicatie 

- visibiliteit 
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-Een traditionele commissie... ja, maar met respect voor bepaalde onberispelijke waarden: 

vriendschap eerst ! 

authenticiteit  

chinees cultuur bewaren 

traditionele waarden overbrengen 

kleinschalig beginnen en kwalitatief ontwikkelen  

Gezamenlijk project behartigen ... 

 

-Wat en hoe? (enkele ideeën onder andere): 

specifieke VWuF  T-shirts voor traditionele kung fu-wushu evenementen laten maken 

Demo's - workshops in een chinees restaurant 

Evenement organiseren in het kader van het chinees nieuwjaar! ( focus op Chinees nieuwjaar 2019) ... 

 

Besluit: 

Een tweede samenkomst zal gepland worden teneinde de ideeën en visies verder te bespreken en te ontwikkelen. Andere 

actoren zullen dan ook aanwezig zijn. 

 

Misschien wel reeds een 1ste doelstelling:  

opstellen van een evenement in het kader van het chinees nieuwjaar 2019 (Jaar van het Varken) dat zal plaatsvinden op 

5/2/2019. 

 

De VWuF voorzitter dankt de gastheer en alle aanwezigen en sluit de vergadering om 15u30. 

 

 

 

 

 

 

 

                                

        

                                                                                                                    

Verslaggever : Johan Conti  


