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Wushu Nederland op een hoger niveau

Ons Doel

Aanleiding
Aanleiding van dit plan is het aflopend topsportprogramma wushu bij
het NOC*NSF, gepaard gaande met middelen die schaarser worden.
Met schaarsere middelen, worden de stappen die we willen zetten
lastiger in de topsport.
Door niet alleen wushu topsport te te beschouwen, maar wushu
Nederland in z’n geheel te bekijken (inclusief in de breedtesport),
kunnen we wellicht een integraal plan uitwerken om wushu NL op een
hoger plan te tillen.
Doel
Doel van dit plan is om Wushu Nederland op een hoger niveau te
brengen.
Uitdagingen
De grootste uitdagingen hierin zijn geld, tijd en ontbreken van goede
wushu leraren (die actief zijn).
Investeren
Door te investeren in de kwaliteit van de breedte-sport, en goede
leraren ontwikkelen, kunnen we het niveau omhoog krikken, zodat we
op lange termijn Wushu Nederland verbeteren. Daarnaast vormt de
breedte de aanvoer voor de topsport. Door hierin een systeem te
ontwikkelen binnen Nederland kunnen we dit verder
professionaliseren.

Doelgroepen
Topsport
In de afgelopen jaren hebben we met de beperkte middelen veel
succesen bereikt op wereldniveau. We hebben momenteel 12 atleten
in de nationale selectie. Deze zijn de inspiratie voor de breedte. Hoe
beter het niveau van topsport, hoe groter de kans ook is op het terug
verdienen van het topsportprogramma, wat weer ten goede komt van
de breedte-sport. De topsport vormt daarom het gezicht voor onze
sport binnen de Federatie Oosterse Gevechtskunsten.

Doelgroep

Breedte
De breedte-sport wushu is naar verwachting ~300 atleten groot. Hoe
meer we investeren in zowel de aantallen, hoe meer leden we hebben.
Welke kunnen leiden tot zowel meer gelden voor de bond. Maar ook in
de mogelijke doorstroom naar de doelgroep topsport. Door hierin te
investeren in het opleiden van leraren, kan dit tot meer leden leiden.
En betere kwaliteit atleten. Hierin kunnen we wellicht ook een
uitwisseling stimuleren tussen traditionele kung fu als moderne wushu.
Gezondheid & Mensen met beperkingen
Veel mensen beoefenen taichi/qigong ter bevordering van de
gezondheid. Daarnaast is Antoine ook met een mooi initiatief bezig
met mensen met beperkingen aan de sport te krijgen.

Wushu
Systeem

Wushu Systeem NL
Leraren Martial Arts Wushu
De LMA opleidingen bestaan al binnen de FOG. Maar voor de
specifieke invullingen van de opleiding en promotie hiervan kunnen
nog stappen gezet worden. Gezamenlijk kunnen Chi Lung Yung en Loe
Hoyer hier een invulling aan geven, in zowel de inhoud als het
verzorgen van de opleidingen. Zo kunnen we de kwaliteit van de
leraren verhogen in Nederland, waarmee ze meer erkenning krijgen,
hun leerlingen beter prepareren op evt. wedstrijdniveau. Daarnaast
kan dit ook gelden meebrengen voor de bond om verder te investeren
in zowel het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van het niveau van
wushu NL.
Duan Systeem NL
Door landelijke martial arts graden voor beoefenaars te introduceren,
kunnen we beoefenaars de kans te geven om zich te bewijzen op
landelijk niveau en een landelijke erkenning verdienen. De japanse
krijgskunsten kennen dit natuurlijk al wel, maar vaak zijn deze binnen
de eigen scholen geldig. Door dit op landelijk niveau te introduceren,
kun je hiermee ook de kwaliteit van de scholen gaan standaardiseren
en verder professionaliseren.

Leraren Martial Arts
Leraren Martial Arts Wushu / Kung Fu / Tai Chi / Qi Gong
De LMA Wushu/Tai Chi kan de bestaande graderingen van LMA 1 t/m
LMA 4 blijven hanteren. En deze kan bestaan uit een opleiding, met
examen.

LMAopleiding

Voordelen Leraren Martial Arts Wushu / Kung Fu / Tai Chi / Qi Gong
Voor deelnemer:
• Rijkserkend
• Subsidie van gemeente voor huur zaal
• Makkelijker aan leerlingen komen
• Eigen niveau als docent verhogen
• Starten als leraar
• Uitwisseling tussen wushu en kung fu

Leraren Martial Arts
Voorbeeld invulling LMA Wushu

Invulling
programma

LMA 1: 32 vormen
module 1 CQ, JS, QS
module 2 CQ, DS, GS
module 3 NQ, ND,NG
LMA 2: 1st set compulsory
module 1 CQ, JS, QS
module 2 CQ, DS, GS
module 3 NQ, ND,NG
module 4 TJQ, TJJ
LMA 3: 3rd set compulsory
module 1 CQ, JS, QS
module 2 CQ, DS, GS
module 3 NQ, ND,NG
module 4 TJQ, TJJ
Waarin de leraar na het volgende van de opleiding (theorie en
praktijk) een examen moet afleggen om zijn kunde te bewijzen.
Ervaren leraren, kunnen uiteraard vrijstelling krijgen onder
goedkeuring van de bond.
Kosten en duur van dit programma zijn nader te bepalen.

Wushu Kung Fu Samen Sterk
Wushu Kung Fu Samen Sterk
Indien de kung fu leraren bereid daartoe zijn, kunnen ze ook
omgeschoold worden in het modern wushu. Zo hebben we een grotere
pool van atleten die voor moderne wushu uit kunnen komen. Hier zullen
vast ook talenten tussen zitten, alleen worden deze nu niet benaderd.De
LMA opleiding zal hiervoor geschikt zijn.
Workshops

Wushu in de
samenleving

Daarnaast zullen georganiseerde workshops (bijv. door Loe) wushu en
kung fu meer samen kunnen brengen. Hiervoor kunnen we wellicht het
netwerk van de FOG beter nog voor benutten om landelijke workshops
te organiseren.
Wushu op scholen
Door wushu op scholen te introduceren kunnen we wushu nog meer
promoten en groter maken. We hebben hierin 2 uitdagingen. Ten eerste:
hoe komen we in het programma? En ten tweede wie kunnen hierin
lesgeven.
Leiderschapsprogramma’s binnen Bedrijfsleven
Door samen vanuit de FOG een aantal ervaren facilitators, met een
stevige ervaring in bedrijfsleven en martial arts te combineren kunnen
we leiderschapsprogramma’s opzetten en uitrollen. Wanneer deze
landelijk worden uitgerold wordt, wordt dit serieuzer door het
bedrijfsleven gepercipieerd.

Uitvoering

Uitvoering
De uitvoering van dit plan dient onder de vlag van de Federatie
Oosterse Gevechtskunsten te hangen, om een zo’n gedragen
mogelijk plan uit te kunnen voeren en een zo’n breed mogelijk
publiek te kunnen bereiken. Daarnaast zijn er een aantal mensen
benodigd om dit uit te kunnen voeren.
Voorstel Team
Hoofd Wushu: Chi Lung Yung
Opleidingscoordinator: Loe Hoyer
Marketing/PR: Minh Vu?
Aanspreekpunt FOG: Gerrit-Bartus Dielissen
Vergoeding
Om dit mogelijk te maken, dienen we ook te kijken hoe de
vergoeding hiervan geregeld kan worden. Idealiter komt dit voort
vanuit binnenkomende middelen vanuit de opleidingen. Deze
initiatieven zullen daarom op basis van best-effort plaatsvinden,
aangezien eenieder ook eigen werk heeft.
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