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Voorwoord.

Dit jaar is onze club in Eine 30 jaar geleden opgericht.
De club in Eine is ontstaan in 1985, dit als onderafdeling van al bestaande clubs in Zingem en Gavere.
Er werd in elke vestiging eenmaal per week een training verzorgd. Vanaf 1992 ging Eine zijn eigen
weg met een zelfstandig bestuur en vaste trainer.
Het is de bedoeling om in dit boekje een overzicht te geven van de geschiedenis van onze club (Eine).
Dit aan de hand van de diverse artikels die in 30 jaar tijd verschenen zijn.
De geschiedenis van Eine is ontegensprekelijk nauw verbonden met de clubs Zingem en Gavere. Alle
artikels uit de periode 1985-1991 gaan dus over Zingem-Gavere-Eine.
Artikels die het enkel hebben over Zingem en Gavere zijn niet opgenomen.
Oorspronkelijk was de naam van de club Sin Neum en waren we aangesloten bij de “Taekwondo
Academy International”, onder supervisie van meester Beom Jhoo Lee. Na de overstap naar
“Taekwondo Vlaanderen” werd dit Sin Nyon.
In de loop der tijd zijn de clubs in Zingem en Gavere (Asper) verdwenen. De club in Eine is overeind
gebleven, weliswaar met de nodige ups en downs, en is nu een vaste waarde in het
taekwondowereldje.
In deze 30 jaar zijn een hoop mensen de revue gepasseerd. Velen liepen eventjes mee, sommigen
werkten mee en enkelen bepaalden het aanzicht van de club. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal
belangrijk, samen maakten ze de club die we waren en nu zijn.

Het nawoord laat ik over aan Franky De Groote, onze huidige hoofdtrainer en het langst actieve lid
zonder enige onderbreking in onze club.

Veel kijk en leesplezier
Nestor Lambrecht

In februari 1985 werd van gestart
gegaan met de trainingen te Eine.
Dit gebeurde onder impuls van
Einenaar Johnny Leutenez, die
gestart was met taekwondo te Zingem
en graag een club in zijn thuisgemeente wou.

De clubs hadden een gemeenschappelijk bestuur. Rudy Van
Welden was voorzitter en Pieter Dhaenens secretarispenningmeester.
De trainingen werden de eerste jaren (85-87) vooral gegeven
door Pieter Dhaenens (trainer Gavere) tot aan zijn
legerdienst. Ondertussen had Johnny Leutenez zijn dangraad
behaald en nam de trainingen van Pieter over te Eine en
Gavere.
Na zijn legerdienst nam Pieter terug de training op zich in
Gavere en verzorgde Johnny de meeste trainingen in Eine in
de periode 1988-89.
De trainingen te Zingem werden geleid door Rudy Van
Welden.

In mei werd een spectaculaire demonstratie gegeven naar aanleiding van de
nieuwe club. Hier namen zwarte gordels van verschillende clubs uit heel België
aan deel.

Waarschijnlijk een onvergetelijke
gebeurtenis voor trainer Pieter Dhaenens.

Concurrentie voor Sin Neum
Een oud lid van Sin Neum Zingem, Eddy Demeulemeester (2e dan),
was ondertussen met een club gestart in Oudenaarde (oktober 1985).
Verschillende leden van Eine sloten zich aan bij deze nieuwe club, die
uiteindelijk maar twee jaar heeft bestaan.

Sin Neum organiseert het Vlaams kampioenschap te Gavere in 1986.

1987 is een topjaar voor de clubs van Sin Neum.
Het zijn gouden tijden. Bijna iedereen traint op alle
locaties en de groepssfeer is optimaal.

In de jaren ‘87, ’88 en ’89 nemen er gemiddeld 10 tot 15 leden
deel aan elk tornooi, met een leeftijd van 16 tot 24 jaar.

1988

.

1989

Voor enkele leden breken topjaren aan.

.

In 1989 werd Nestor
zelfs tweemaal
Belgisch kampioen. In
die tijd waren er
verschillende federaties
die elk hun eigen
tornooien hadden.

Er waren soms BK’s waar alle bonden aan mochten deelnemen, naast hun eigen BK. Jodoigne
was van de Taekwondo Academy International en in Tongeren mocht iedereen deelnemen.
Nestor was de eerste (enige) van de club die goud won op beide BK’s .

In totaal heeft Nestor
51 kampen geleverd.
Daarvan werden er 42
met winst beëindigd,
waaronder 8 met KO.

.

Op dit Vlaams kampioenschap te Wetteren mochten alle vechtstijlen
aantreden (karate, kungfu, enz.) en werd er gekampt op WTF-taekwondo
regels. Op dit tornooi nam Franky De Groote (onze huidige hoofdtrainer)
voor de eerste keer deel aan een sparringtornooi, dit als 9e kup.

Eind 1989 werd het bestuur versterkt, naast Rudy, Pieter en Johnny
(allen zwarte gordel), werden rode gordels Jean-Yves De Boel
(Zingem), Peter Van Cauwenberghe (Gavere) en Nestor Lambrecht
(Eine) opgenomen als ondervoorzitters. Eén voor elke afdeling.

1990. Waarschijnlijk een unieke gebeurtenis, twee personen uit dezelfde club die
deelnemen aan dergelijk evenement.

Begin 1990 zag de toekomst er rooskleurig uit. Op
sportief vlak stond Sin Neum aan de top met enkele
kampers bij de hoge banden.
Op het moment dat dit artikel verscheen was er al heel
wat gebeurt in de club. Waar we in september 1989 nog
met 12 kampers aantraden op het BK te Tongeren was
in 1990 Nestor de enige deelnemer. Er was zelfs geen
coach van de club aanwezig.
Johnny Leutenez was uit het bestuur ontslaan door
Rudy en Pieter. Hierdoor weigerde hij nog verder de
trainingen te verzorgen in Eine.
De trainers van Zingem
en Gavere hadden ook
geen tijd om dit op zich te
nemen. Er was geen vaste
trainer meer te Eine.
De start van een
neerwaartse spiraal is een
feit

Om de training in Eine te waarborgen werd een regeling uitgewerkt. De drie rode gordels worden
ingeschakeld om de training op zaterdag te verzorgen, samen met de zwarte gordels. Er wordt een
beurtrol opgesteld, ieder geeft om de week een training. Dit is niet bevorderlijk voor de groepsgeest te
Eine.
Steeds meer leden blijven weg van de trainingen of komen enkel als bepaalde personen de training
geven.
Rudy en Pieter beseffen dat er een vaste trainer en zwarte gordel nodig is om de afdeling in Eine te
redden. Pascal van Cauwenberghe heeft de meeste anciënniteit en krijgt het
voorstel om zijn danexamen af te leggen. Pascal bedankt voor de eer en
verantwoordelijkheid.
Zo komt het dat in juni 1991, Nestor als enige van de rode gordels zijn
danexamen te Brussel succesvol aflegt en de vaste trainer van Eine wordt.

1991
Vanaf juni 1991 is Nestor de vaste trainer van Eine.
Op dat moment komen er nog een tiental leden naar Eine.
In dit groepje waren er enkelen die samen met Nestor veel
ideeën hadden om de club in Eine er terug bovenop te
helpen.
Door geen medewerking van het bestuur was dit een
moeilijke, bijna onmogelijke opgave. Eind 1991 werd de
knoop doorgehakt en richt Nestor een eigen bestuur op,
onafhankelijk van de club Zingem/Gavere. We gaan van
start met 20 leden in januari 1992.
Met dit bestuur, allen uit de club van Eine, hebben we de
basis gelegd van de club zoals we deze nu kennen.
Dit bestuur bestond naast Nestor uit
Gunther Landrie, Jan Leutenez en Franky De Groote.
Geleidelijk aan zijn we steeds blijven groeien om in 1997
ons absoluut topjaar te beleven, zowel op sportief vlak als
ledenaantal.

In november 1991 wint Nestor een kamp met een KO na 8 seconden (tegen een lid van het
TKDV-sparringteam). Volgens Rudy Van Welden (scheidsrechter) was dit de snelste KO
ooit bij de zwarte gordels en overhandigde later een aparte beker voor deze prestatie.

1992
Met het samengelegde geld hebben we
het eerste Einse club T-shirt laten
drukken. Het ontwerp was met de hand
getekend door Jan Leutenez.

.

In 1993 verhuist de Zingemse trainer,
Rudy Van Welden naar Oostende,
hierdoor verdwijnt de Zingemse club.
In januari 1994 wordt in Eine een
trainingsdag toegevoegd op dinsdag.

Franky De Groote wordt Belgisch kampioen honsinsul.

Op initiatief van Gunther Landrie organiseren we ons eerste
eetfestijn.

Ondertussen is een afdeling gestart te Geraardsbergen, dit was het gevolg van enkele leden die
van daar afkomstig waren. Nestor gaf er elke zondagvoormiddag training, dit naast de 2
trainingsdagen te Eine. Ondanks de verre verplaatsing hebben we dit één volledig jaar gedaan.

De traditie wordt voortgezet, na de deelname van Gunther Landrie in 1994
zijn we één jaar later terug vertegenwoordigd op dit prestigieus tornooi.
Later dat jaar behaalt Jan zijn 1e dan.

1996. We starten met een aparte
jeugdtraining op zondag voormiddag.

Op regelmatige basis verschijnt er een clubblad, met een cover die
ontworpen was door Lieven Bekaert. De cover was een weerspiegeling van wat de club wilde zijn…
75% van de leden was tussen de 16 en 25 jaar.

Drie leden van Eine op
trainingsstage in Zuid-Korea
van 1 tot 23 oktober 1996.

1997- januari. Bij de laatste editie van België-Korea zijn we terug van de partij.
Ons ledenaantal in Eine is gestegen tot 68 leden. De club in Asper vraagt om terug te fusioneren met
ons.
Omdat meerdere Einse leden nog altijd trainen in Asper en vice-versa word dit aanvaard. Ze komen
we eind 1997 aan 78 leden. Het hoogste tot dan toe. Pieter Dhaenens, trainer en voorzitter van de club
in Asper, wordt opgenomen in ons bestuur.

Twee jaar later neemt Kris, als eerste lid van de club deel aan het ‘Open Belgisch kampioenschap’ van
TKDV. Dit als afscheid van het taekwondo, want hij start in de Militaire school van het Belgisch leger
om officier te worden. Kris is momenteel gevechtspiloot (F16).

Eind januari ’97, het enige
danexamen ooit dat afgenomen
werd in onze club.
De breektesten waren toen een
niet te onderschatten onderdeel.

1997 is het absolute hoogtepunt uit de jonge
geschiedenis van Sin Neum Eine.
•
•
•
•
•
•

6 leden behalen een (hogere) dangraad
Deelname aan België-Korea
Organisatie van de Beker van België
1e plaats in dit clubklassement.
Verkozen tot sportclub van het jaar
Hoogste ledenaantal

.

Maar mooie liedjes duren niet lang….

De federatie van meester Lee was al enkele jaren in verval, vooral vanaf 1995, na het vertrek van één
van zijn belangrijkste clubs (mudukwan academy Brussel-Halle) ging het snel bergafwaarts.
Nestor wou als enige overstappen naar “Taekwondo Vlaanderen”, wat uiteindelijk gebeurt in 1999. Dit
na een eenzijdige beslissing tegen de rest van het toenmalig bestuur. Ondanks dat iedereen volgde
werd dit niet in dank afgenomen. Jarenlange vriendschappen ten spijt, werd het ondermijnen van alle
voorstellen en beslissingen van Nestor de norm. In de loop van dat jaar geeft deze dan ook zijn ontslag
als voorzitter en in september 2001 stopt hij volledig met taekwondo.

2000

Men gaat van start met een hervormd bestuur.
Voorzitter: Pieter Dhaenens
Ondervoorzitter: Franky De Groote

Secretaris: Harry De Groote
Penningmeester: Jan Leutenez

De banden met meester Beom Jhoo Lee worden terug aangehaald, die regelmatig een training komt
verzorgen in Eine. Sommigen wensen terug te keren naar zijn organisatie maar door het verzet van
enkelen gaat dit niet door.
De clubwerking en het beleid werd in grote
mate bepaald door Harry De Groote
(secretaris), die met sin nyon een recreatieve
koers wilde varen.
In deze periode zijn er maar drie artikels
gepubliceerd (2002, ‘03 en ‘04). Ondanks dat
de competitieve werking niet gesteund werd en
er geen enkel artikel verschenen is zijn er
enkele mooie resultaten geboekt.
Zo werd Karen Goris ‘Vlaams kampioen’ in
2006 en behaalde ze datzelfde jaar een
1e plaats op de ‘beker van België’.
In 2007 behalen Eddy Collier en Takiev Hussein ook goud op de ‘beker van België’ en nam Hussein
deel aan het OBK.
In deze periode wordt een nieuw club-logo ontwikkeld en in gebruik genomen.

Els Schepens behaald als eerste vrouwelijke sin-nyonner een zwarte
gordel-1e dan in 2001.
In 2008 beslist men om de club in Asper niet verder te zetten. Pieter
was al gestopt in 2005 als trainer wegens gezondheidsproblemen en
het voorzitterschap werd toen opgenomen door Franky.
De trainers/bestuursleden hebben onderling totaal verschillende
opvattingen op welke manier de club moet evolueren. Dit doet de
spanningen oplopen en begin 2008 houdt secretaris Harry De Groote
het voor bekeken.
In april 2008 is er een hervormd bestuur, waar niet iedereen zich in kan vinden. De club staat terug op
een keerpunt.

Ondertussen komt Nestor terug regelmatig trainen, hij stelt zich
voor als voorzitter. Dit als compromis tussen de verschillende
partijen. Zijn voorstel wordt unaniem aanvaard (juni).

Enkele weken later (augustus 2008) overlijdt meester Beom Jhoo Lee onverwacht.
Oude rancunes worden opzijgezet en het clubbelang primeert.
De club is klaar voor een nieuw hoofdstuk.
Op dat moment zijn er nog 35 actieve leden.

2009

Er wordt maximaal aan drie tornooien (sparring)
deelgenomen per jaar.

Sinds jaren eindelijk eens een
deelname en goed resultaat op
het Belgisch kampioenschap.

In april 2010 organiseert de club voor de eerste keer een interclub-kampioenschap.

Vanaf 2010 en trachten we aan zoveel mogelijk
wedstrijden (sparring) deel te nemen.
Dikwijls met één of twee kampers.

2011 wordt een
scharnierpunt voor
Sin Nyon.
Vooral de toevoeging
van een aparte
jeugdtraining op
dinsdag blijkt een
grote meerwaarde te
creëren.

Dit is het enige BK waar ook lage banden aan mochten deelnemen. In zijn reeks won Branko 4
kampen en werd Lowie De Groote 2e.
Er was enige dichterlijke persvrijheid. Een titel wordt enkel toegekend aan de categorieën met hoge
banden. Who cares???

Een mooie erkenning voor onze club
en sport.
De start van een opwaartse periode.

Een eerste buitenlandse deelname (Windmills
jeugdtornooi) sinds decennia wordt een succes.

21 maart 2011 is een prachtige lentedag, maar het noodlot slaat toe.
Jan Leutenez krijgt een fataal arbeidsongeval en overlijd op 22 maart.
Een drijvende kracht achter veel activiteiten is niet meer.
We verliezen niet enkel een bestuurslid en trainer, maar ook een goede vriend.
Enkele weken voor het overlijden van Jan hadden we Karel Decatelle
aangetrokken om regelmatig de zaterdag trainingen op zich te nemen.
Na dit ongeval neemt hij alle trainingen van Jan over.

Dezelfde week
nemen we deel
aan het Vlaams
kampioenschap.
We behalen het
beste
clubresultaat
sinds we bij de
VTB zijn.

2011

Vanaf 2012 wordt er o.l.v. Els Schepens ook deelgenomen aan stijlwedstrijden en worden we tamelijk
succesvol. Getuige de vele podiumplaatsen in de
clubklassementen.

Een persoonlijk hoogtepunt voor Franky De Groote.

Eind 2012 zijn er 81 leden. Het hoogste aantal dat
we ooit hebben bereikt.

Affiche promocampagne 2012

2013 kan niet beter beginnen.
Voor het eerst sinds meer dan 20
jaar behalen we een Belgische titel
sparring en de eerste sinds we bij
TKDV zijn.
Het einde van het seizoen 20122013 is één van de meest
succesvolle ooit, met de Dutch
Masters als mooie afsluiter.
Zowel bij stijl als sparring halen we
uitstekende resultaten.

Het stijlteam laat zich ook van zijn
beste kant zien.

Karel Decatelle schrijft geschiedenis door het behalen van een medaille op de World Hanmadang
games in Zuid-Korea.

Het moet niet
altijd competitie
zijn.
Eind 2012
behalen zes
leden hun
initiatortaekwondo
diploma van de
Vlaamse
trainersschool en
eind 2013 bemachtigen twee leden het aspirant-initiator getuigschrift.
We krijgen ook drie scheidsrechters sparring erbij in de club.
In december worden we ontvangen in het stadhuis door de Burgemeester en Schepen van Sport voor
een huldiging van Karel Decatelle, Katrien Drieskens, Branko Hoebeke, en Turpal-Ali Sjeptukaev, dit
voor hun individuele prestaties het afgelopen jaar en alle competitors voor hun gezamenlijke
prestaties.
Het BK-stijl is een voltreffer, we bemachtigen zelfs de 2e plaats in het clubklassement.
2013 was zonder twijfel een topjaar. Kunnen we dit ooit evenaren?

Eind januari 2014 wordt Sin Nyon tijdens het
Oudenaards sportreferendum gehuldigd tot
sportclub van het jaar.
Een mooie bekroning en erkenning van de vele
inspanningen die we de laatste jaren geleverd
hebben.

We zijn nog maar bekomen van het sportreferendum en
Katrien Drieskens wordt terug Belgisch kampioen
sparring.
Ook Branko Hoebeke doet het uitstekend en behaald na
een spannende kamp nog een 3e plaats.

.

Branko maakt een zeer vlotte overstap naar de hoge banden. Hij behaalt op elk tornooi een
podiumplaats, met het International Limburg Masters en het Vlaams kampioenschap als voorlopige
hoogtepunten.

Mooi artikel
verschenen in
maandblad
Randeevoe in de
april editie.

Voor pas de derde keer staan we op het Open Belgisch
kampioenschap. Branko trad aan bij de aspiranten -45 kg met 23
deelnemers uit 11 landen in zijn categorie.
.

In Namen behaalde het stijlteam zelfs de eerste plaats
in het clubklassement.

De afsluiter van ons sparringseizoen, de “Dutch Masters
sparring” was geen eenvoudige opdracht.
Met 700 deelnemers uit een pak Europese landen (en
verder) waren er veel kampen op een hard en hoog niveau.
Er werden enkel B en A klasse kampers toegelaten.
We namen deel met drie leden, Branko, Turpal-Ali en
Katrien.

Start seizoen
2014-2015
is een voltreffer wat
betreft instroom van
nieuwe leden.
Jammer genoeg is een
groot deel van de
competitieve
sparringleden gestopt.

De 1e plaats
wordt bereikt in
het clubklassement van
het Belgisch
kampioenschap
poomse.

Branko blijft bevestigen in
de A klasse. Het resultaat
van doorzettingsvermogen
en veel trainen op diverse
locaties.

Terug een super prestatie van het stijlteam, wat wederom
een eerste plaats in het clubklassement oplevert.
Op nog geen drie jaar heeft coach Els Schepens vanaf nul
een team opgebouwd dat in 2014 het best presterende
stijlteam was van de VTB.

December 2014

In de laatste gedrukte versie (januari
2015) van het driemaandelijks
tijdschrift van de Vlaamse Taekwondo
Bond staat een eervolle vermelding
van onze club.

Branko maakt de overstap naar de
junioren en behaalt terug een medaille
(BK februari 2015).

Open Windmills, 18/4/15.

We zijn nu 30 jaar na de oprichting van
de club in Eine.
Eind mei neemt Branko als eerste
jeugdlid deel aan het danexamen en in
november zijn Katrien Drieskens en
Frederik Penninck kandidaat.
Zal er een nieuwe generatie klaarstaan
om de toekomst van onze club te
waarborgen

Geachte lezer,

Dit document blikt terug op wat er in dertig jaar in een sportclub allemaal kan gebeuren.
Maar dit is pas een fractie van alle prestaties, emoties en volhardingen die ik al die jaren als trainer heb
mogen meemaken.
Het naslagwerk geeft een zeer mooi overzicht over geleverde prestaties op wedstrijden allehande.
De sfeer, het lachen , het (soms )afzien kan moeilijker op foto worden geplaatst.
Deze zijn naar mijn mening de lijm die de club al jaren in stand houd.
Niets is mooier dan iemand te zien groeien als volwaardig taekwondoin, waar je toch een stukje van
jezelf hebt ingestoken.
Als langst actief lid van de vereniging heb ik heel wat mensen zien komen en gaan, maar ik denk niet
dat een enkeling onze stal heeft verlaten met een slecht gevoel.
Met dit werk komen heel wat herinneringen boven … maar laat het voor de volgende generatie een
document zijn om aan te tonen dat de funderingen van onze vereniging het harde werk zijn van
mensen met een visie en een doel.
Ik ben vereerd jarenlang te mogen deel uitmaken van dit team en ik hoop dat de club nog vele jaren
voor de boeg heeft

Franky De Groote
5e Dan WTF
Hoofdtrainer

Franky heeft een punt;
de sfeer, het lachen, het groepsgevoel, enz… zijn niet
te plaatsen in een artikel.
Op de twee laatste bladzijden een zeer klein overzicht
van foto’s uit onze rijk gevuld archief.

Trainers

trainingsdag-groep

Periode

Bestuursleden

Functie

Periode

Pieter Dhaenens

zaterdag

1985-1988

Rudy Van Welden

voorzitter

1985-1991

Steven Blanckaert

zaterdag

1985

Pieter Dhaenens

secretaris

1985-1991

JB. Vandemeerschout

zaterdag

1988

bestuurslid

1997-1999

Dirk Vermeulen

zaterdag

1988-1989

voorzitter

1999-2005

Johnny Leutenez

zaterdag

1988-1990

Johnny Leutenez

bestuurslid

1988-1990

Nestor Lambrecht

zaterdag

1990-2001

Nestor Lambrecht

ondervoorzitter

1989-1991

dinsdag

1994-2001

voorzitter

1992-1999

jeugd zondag

1996

bestuurslid

1999-2001

alle groepen

2009-2013

voorzitter

2008-heden

zaterdag

2001-2003

Gunther Landrie

bestuurslid

1992-1997

zaterdag

2008-2011

Jan Leutenez

bestuurslid

1992-1999

jeugd zondag

1997-1999

penningmeester

1999-2011

dinsdag

2001-heden

bestuurslid

1992-2005

zaterdag

2003-2007

voorzitter

2005-2008

jeugd zaterdag

2012

hoofdtrainer

2005-heden

donderdag sparring

2011-2016

Harry De Groote

secretaris

2001-2008

jeugd zaterdag

2004

Els Schepens

bestuurslid

2001-2013

2006-2007

Miguel Tessitore

bestuurslid

2001-2008

jeugd 6-8

2011-2018

Stijn Van Overmeire

secretaris

2008-2009

donderdag stijl

2011-2018

Benjamin Maladry

ondervoorzitter

2008-2013

jeugd zaterdag

2005-2006

Frederik Pennick

bestuurslid

2012-2013

ondervoorzitter

2014-heden

Katrien Drieskens

secretaris

2014-heden

Jan Leutenez
Franky De Groote
Miguel Tessitore

Els Schepens

Stijn Van Overmeire

Franky De Groote

2008-2011
Karel Decatelle

jeugd zaterdag

2011-heden

zaterdag

2011-heden

donderdag stijl

2011-heden

1e dan - leden Eine

Jaar

Benjamin Maladry

zaterdag

2012-2014

Nestor Lambrecht

1991

Emmy Willems

jeugd zaterdag

2013

Gunther Landrie

1994

Jeremy Maladry

jeugd dinsdag

2013-2014

Jan Leutenez

1995

jeugd zaterdag

2013-heden

Frederic Bytebier

1997

Frederik Penninck

jeugd dinsdag

2013-heden

Franky De Groote

1997

Katrien Drieskens

Donderdag sparring

2016-2017

Els Schepens

2001

Alyssa Hoebeke

Donderdag sparring

2017-

Miguel Tessitore

2002

Jeugd 6-8

2018-

Eddy Collier

2002

Donderdag sparring

2018-

Benjamin Maladry
Jeremy Maladry
Branko Hoebeke
Kartien Drieskens
Frederik Penninck
Alyssa Hoebeke
Karen Goris

2012
2013
2015
2015
2015
2017
2017

Branko Hoebeke

2015

