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Vlaamse Interclub Jeugd Wushu Cup  
 
 
 
Het Vlaams Wushu Instituut vzw nodigt u en uw leerlingen uit om deel te nemen aan de 
Vlaamse Interclub Jeugd Wushu Cup (VIJWC) op zaterdag 18 maart 2017. 
 
Competitie 
 
Het VIJWC focust zich op jonge/ onervaren wushu-atleetjes (max. 18j.) die weinig tot geen 
competitie ervaring hebben. Zij krijgen de kans om hun eerste competitie op een echte 
Chinese wushu tapijt te beleven. Op het einde zal elke deelnemer een deelnamecertificaat 
ontvangen. 
 
De competitie beslaat zowel de moderne als de traditionele wushu. Zie verder voor de 
verschillende categorieën. De categorieën zullen ingedeeld worden volgens volgend 
leeftijdsschema: 
  *Categorie I: 5-9 jaar 
  *Categorie II: 10-14 jaar  (leeftijd op 01/01/2017) 
  *Categorie III: 15-18 jaar 
 
Indien er te weinig deelnemers zijn in een bepaalde categorie behoudt het VWI zich het 
recht om deze categorie samen te voegen met een andere categorie. 
 
 Initiatiewedstrijd 
 
Deze competitie is bedoeld voor de beginnende wushu atleet. Dit wil zeggen dat de 
deelnemer maximaal 2 jaar met wushu bezig is en nog geen of zeer beperkte 
wedstrijdervaring heeft. Het doel van deze wedstrijd is om kinderen voor het eerst in 
contact te laten komen met een “wedstrijdsituatie” en hen aldus te stimuleren om nadien 
op een regelmatigere manier aan wedstrijden te kunnen deelnemen. Het accent in deze 
initiatiewedstrijd ligt dan ook niet op het uiteindelijke resultaat, maar op de ervaring van de 
kinderen met betrekking tot het geheel van een competitie-deelname. Er zullen dan wel 
scores worden gegeven na elke uitvoering, maar er wordt géén rangschikking bekend 
gemaakt. Er worden dus géén medailles uitgereikt. 
 
  Wedstrijdonderdelen (men kan aan maximum 1 onderdeel deelnemen) 
 
  Onderdeel 01: Jibengong (JBG) 

 

  Deelnemers voeren 4 verschillende oefeningen uit (per oefening telkens 1 

  matlengte)(bv. zhengtitui, waibaitui, lihetui, danpaijiao, ...) 

 

  Onderdeel 02: Basiscombinaties (BC) 

 

  Deelnemers voeren één of meerdere combinaties uit van maximaal 30  

  seconden in totaal. 

 

  Onderdeel 03: Ongewapend initiatie (changquan of nanquan)  

  (ONI) 

 

  Deelnemers voeren tenminste de helft uit van de vorm 

 

  Onderdeel 04: Kort wapen initiatie (daoshu of jianshu) (KWI) 
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  Deelnemers voeren tenminste de helft uit van de vorm 

 

  Onderdeel 05: Lang wapen initiatie (gunshu of qiangshu) (LWI) 

 

  Deelnemers voeren tenminste de helft uit van de vorm 

   

  Onderdeel 06: Traditional Fist initiatie (TFI) 

 

  Deelnemers voeren tenminste de helft uit van de vorm 

 

  Onderdeel 07: Traditional Short Weapon initiatie (TSI) 

 

  Deelnemers voeren tenminste de helft uit van de vorm 

 

  Onderdeel 08: Traditional Long Weapon initiatie (TLI) 

 

  Deelnemers voeren tenminste de helft uit van de vorm 

 

 

 
 Jeugdwedstrijd 
 
Deze competitie is bedoeld voor de wushu atleet die al meer dan 2 jaar ervaring heeft. Het 
doel van deze wedstrijd is om kinderen meer ervaring te laten opdoen in wedstrijden. Er 
zullen scores worden gegeven na elke uitvoering en een rangschikking worden bekend 
gemaakt. Ook hier staat de ervaring centraal, niet de prestatie. Er zullen evenwel géén 
medailles worden uitgereikt, maar wel lintjes in de kleur (goud, zilver of brons) van de 
behaalde plaats voor de eerste 3 per wedstrijdcategorie. 
 
  Wedstrijdonderdelen (men kan aan maximum 2 onderdelen deelnemen) 
 
  Onderdeel 09: Ongewapend jeugd (changquan of nanquan) (ONJ) 

 

  Onderdeel 10: Dao jeugd (daoshu of nandao) (DJ) 

 

  Onderdeel 11: Jian jeugd (JJ) 

 

  Onderdeel 12: Gun jeugd (gunshu of nangun) (GJ) 

 

  Onderdeel 13: Qiang jeugd (QJ) 

 

  Onderdeel 14: Traditional Fist (TFJ) 

 

  Onderdeel 15: Traditional Short Weapon (TSJ) 

   

  Onderdeel 16: Traditional Long Weapion (TLJ) 

 

 
 
 
Inschrijving 
 
De inschrijving gebeurt door de bijgevoegde Excel file in te vullen en terug te sturen naar 
pvcwushu@telenet.be. De inschrijvingsformulieren moeten ten laatste op 5 maart 2017 
opgestuurd worden. Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk! Ook inschrijvingen 
ter plaatse zijn niet mogelijk! 

mailto:pvcwushu@telenet.be
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Per deelnemer wordt er bijdrage van €2 gevraagd, ongeacht het aantal events waar de 
deelnemer aan zal deelnemen. 
Zorg ervoor dat op de dag van competitie elke deelnemer een geldig identiteitsbewijs bij 
zich heeft. 
 
Betaling 
 
De inschrijvingsgelden dienen betaald te worden op de rekening van het Vlaams Wushu 
Instituut vzw. (IBAN: BE25 0012 9614 1682 ; BIC: GEBABEBB). Het te betalen bedrag 
moet ten laatste op 15 maart 2017 overgeschreven worden, pas na betaling zijn de 
inschrijvingen officieel.  
 
Coach 
 
Elk team mag vergezeld worden door 1 coach en 1 assistent coach. 
 
Locatie 
 
De competitie zal doorgaan in het Sportcentrum van Sint-Gillis-Dendermonde gelegen 
op het volgende adres: 
 
  Sportcentrum van Sint-Gillis-Dendermonde 
  Van Langenhovestraat 203a 
  9200 Sint-Gillis-Dendermonde 
   
 
Programma 
 

*08.30u - 09.00u* 
Nazicht Registratie deelnemers 

 
*09.00u* 

Meeting coaches en juryleden 
 

*09.20u* 
Openingsceremonie 

 
*09.30u* 

Start competitie 
 

*13.30u* 
Einde competitie 

(Dit tijdsstip is afhankelijk van het aantal deelnemers.) 
 

*13.45u* 
Uitreiking deelnamecertificaten 

 
Organisatie 
 

De VIJWC is een organisatie van de Vlaamse Wushu Federatie die haar auspiciën toekent 

aan het Vlaams Wushu Instituut vzw.  
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  Vlaams Wushu Instituut vzw. 
  Frans Van Schoorstraat 5 
  9200 Sint-Gillis-Dendermonde 
  België 
 
Het VWI staat garant voor een professionele omkadering van de competitie en van de 
deelnemers. Voor meer informatie kunt terecht op onze website www.vwi.be of op onze  
Facebook pagina www.facebook.com/Vlaams_Wushu_Instituut  
 
Alleen de werkende leden (erkende clubs) van de VWuF kunnen aan dit evenement 
deelnemen. 
 
Wij hopen dat wij jullie met velen mogen ontvangen op het VIJWC. 
 
 
 
Patrick Van Campenhout 
Voorzitter Vlaams Wushu Instituut 
Voorzitter Vlaamse Wushu Federatie 

http://www.vwi.be/
https://www.facebook.com/pages/Vlaams-Wushu-Instituut/121195351318106?fref=ts

