
   
 

SAI SEI KAN : Een karateclub met toekomst (2002) 
J.K.A  Shotokan Karateclub Oudenaarde bouwt verder 

 
Sai Sei Kan  heeft verschillende redenen om te vieren. De club stelt u met trots twee nieuwe 
zwarte gordels voor : 
 Ten eerste is dit Veronique De Jonghe ( 21j ) uit Kruishoutem. Veronique traint reeds een 
7-tal jaren en verzamelde in die periode heel wat titels : 2e plaats Kata op het Oostvlaams 
Kampioenschap 1997 , 3e plaats Kumite op het Vlaams Jongerenkampioenschap 1997 , 4e plaats 
Kata op het Belgisch Kampioenschap 1998 , … 
Als hulptrainer , lid van het Dagelijks Bestuur en ex-lid van de Nationale Beloften heeft zij 
voldoende ervaring om deze nu als zwarte gordel door te geven aan andere en nieuwe clubleden. 
  

Als tweede behaalde ook  Patrick Jacxsens ( 23j ) uit Eine zijn zwarte gordel. Patrick traint 
reeds een 6-tal jaren en behaalde in die periode verschillende podiumplaatsen : 1e plaats Kata en 
2e plaats Kumite op het tornooi van Zaventem 1998 , 4e plaats Kata op het Oostvlaams 
Kampioenschap 1998 , 1e plaats Kumite op de Sai Sei Kan-Cup 2000 en 2001 , … 
Patrick is eveneens hulptrainer , lid van het Dagelijks Bestuur en engageert zich als eindredacteur 
van het Clubblad. Hij vult zijn kennis over self-defence aan met technieken uit andere 
gevechtsporten. Bij diverse clubgelegenheden werkt hij deze uit in spectaculaire demonstraties. 
 
 Het behalen van een zwarte gordel is een sporttraject van verschillende jaren trainen 
waarin de basispeilers van de traditionele karate, namelijk, moed , eerlijkheid , hoffelijkheid , 
nederigheid en zelfcontrole , sterk benadrukt worden. 
Sai Sei Kan heeft op dit moment nog twee andere leden die zich voorbereiden op het behalen van 
hun zwarte gordel. 
 
Daarnaast heeft de club op dit moment een aantal leden die uitblinken door hun sportieve 
prestaties : 

Linde Parasie ( 16j ) uit Kruishoutem is kandidaat zwarte gordel en behaalde naast de titel 
van Vlaams Katakampioen een 3e plaats op het Vlaams Jongerenkampioenschap. 
Linde neemt nog regelmatig deel aan wedstrijden op regionaal en provinciaal niveau en is 
momenteel lid van de Nationale Selectie. Ze helpt ook mee tijdens de training voor de jongeren 
op vrijdagavond. 
 Benjamin Gheerolfs ( 13j ) uit Ronse laat zich bij de kadetten ook niet onbetuigd op de 
Jeugdcompetitie en op tornooien. Zo werd hij dit jaar Algemeen Kampioen op het tornooi van 
Zaventem en behaalde hij een 1e plaats Kata en een 3e plaats kumite bij de kadetten op het 
tornooi van Zwevegem. 
 Ruben Van Welden , een kleine preminiem , werd 2e  Kata op het Vlaams- en Oostvlaams 
Jongerenkampioenschap 2002  en behaalde een 3e plaats Kata op de Miyazaki-cup 2002 , een 
wedstrijd op Nationaal niveau. 
 De pas samengestelde kataploeg bij de Miniemen , bestaande uit Levi Geeraerd , Ruben 
van Welden en Wim Dupont , behaalde net geen podiumplaats op het Vlaams- en Oostvlaams 
Jongerenkampioenschap 2002 . 
 
 In zijn 8-jarig bestaan toonde de club onder leiding van Theo Lint aan , op een kwaliteitsvolle 
manier  karate te beoefenen. De wedstrijdfreak krijgt de kans zich te bewijzen maar toch tracht de 
club in de eerste plaats een recreatieve sport aan te bieden. Hierdoor kan een breder publiek  
gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring.  
 
 
 
 

 


