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Maria Virginia Dionisi, zuiders temperament in actie in het Zuidpaleis'

T:eiilts;r*rr> ArgentijnseMariaVirginiaDionisiverdedigtBelgiëop \fK taekwondoin Argentinië

De wegvan voeten vuist
Virginia
taekwondo
kampioene
- Belgisch
en Europees
BRUSSEL
kleurenop het WK in haarthuisland
de Belgische
Dionisiverdedigt
werkter als
Dionisiwoontin hartjeBrussel,
De 35-jarige
Argentinlë.
in hetZuidpaleis.
juristeén geefttaekwondoles

I

et haar kleine geslalte van J,6o
to"t"t, haar strak oPgestoken

f

l\/l
har"n en geraffineerde make'
I V I
up oeweegt Virginia Dionisi zich als een
sierlijk popje t!isse1l een twintigtal oPgeschoten leerlingen. Tot ze in actie sclliet
en zich oltpopt tot een soori Lara Croft,
van wie je liever geen klapPen kriigt.
is een vechtsPort van Ko"
Iaekwondo
redân re ùut rpr'ung .lie !erdartr .S aan Tapanse karaie. Letterlijk beiekent tarkwoado: 'de weg van voet (L6e) envvist (kwoft)"
of anders gezegd: 'het weerbaar maken op
licharrelijk
huidigt

viif

en mentaal vlak'
principes:

Tâekrvondo

hoffelijkheid,

in-

tegriteit, volharding, zelfcontrole en een
onlembare geest. Om jezeifte verdedigeu
leer je l:anden en voeten te ontwikkelen
lor ellL'crie\e wapens. Maar rergis ie niet:
is er [iet alleen voor
deze krijgskunst
de srerken, zc wil de zwakke .,r(os jujsl
aansporeû om kracht uit zichieif te putren. "Bij ons trainen rnensen van allerlei

pluimage. Iedereen js welkom; mannen
en vrouwen van alle leeftiicien, ntaten
< n gew- cnlcil.Onze leer linge nz i j n geen
homogene bende atletische, afgetrainde
achttienjarigen. Het doel is iezelfte overtreffen," legt Dionisi uit.
Samen met haar Argentiinse rnan Gonzalo Fscr ibano r :chr te M ar ia Vi r gi ni a
Dionisi vier jaar geleden een taekwondoschool op. De Belgische taekwondofederatie kwam bij haar aankloppen omdat
er in Brussel en omstreken geentaekwondo te besperirenviel. In Argentinië is de
sport zo populair dat ze zelfs in her pak'
ket licl:amelijke opvoeding van het middelbaar onderwijs geintegreerd is "Stel
je voor: in Missiones (Dioruisi'sprovtncte
ia her noordenva,' Atg.ati4;ë.red) mag 1e
geen nieuwe school oprichten in een omrrel uarrvijfhonderdmeter! ln Belgieis
er niet eens een club per stad."
Eén leerling komt helemaal vanuit Brugge, tweemaalper week,mer de trein. Hij

Als *tagi;rirebij de
EurapeseCoirrmissie
kwam Dionisi ir'
Brussel terecht

"Die ontembarewil had ze toen al," zegt
haar man lachend. Al snel bleek ze een
talent, en op haar vijftiende haalde ze de
zwarte gordel. Amper achttien was ze
toen ze naar haar eersteWK in Noord-Ko'
rca mocht.
tnmiddels is ze bij de wereldtop-5 en
ze een reële kans op de werelcltitel,
'naakt
rl,uis in Argentinië,waatze eentel(brtLy
is. i.leteen ook haar laatstekans, want de
grens voor een WK-deelname ligt op 35.
Conzalo,die de vijfkoPPige
CchLgenoot
BeJgischedelegatieals coach zal begeleiden, is er gerust op: "Ze is in topvorm."
Toch is competitie niet het alierbelang'
riikste voor Dionisi: "Taekwondo beoefenen tot ik zeventig ben, dat zou pas fantastisch zijn."
An Baccaert

cribano-Dionisi bijna tien jaar grleden in
Brussel terecht.
Maria Virginia Dionisi was acht toen
haar twee oudere broers met taekwondo
begonnen, Haar ouders vonden ballet
veel geschikter voor een tneisje, maar na
een jaar gezeur haalde ze haar slagthuis.

|{ ITF (lnternationalTaekwondo
FederationBrusselsltraint in het
Zuidpaleis (gymzaaleersteverdieping),
RogierVan der Weydenstraatt, Iooo
Brussel;les op dinsdagen donderdag
Yan2o,3o tot 22 uui
Meer info op 0486-59,02.34en
itfbrussels@gmail.com.
Meer info over het WK in ArgentiniëoP
wwwtdk itfargentinazoog.com/english

begonte trainen toen hij nog in Brussel
woonde, en nu wil hii niet meer stoPpen.
Crenzen verleggen,doelen bereiken, niet
opgeven,daar draait het orn.
Met haar fenomenale doorzettingsverrnogen heeft Dionisi ook naast de sPort
veel bereikt, Ze werd advocate en wist
een slagebjj de EuropeseContmissietp
versieren, Daardoor kwan het koppel Ës-

@trffi AquaClubEvere

Baywatchaan de zwembadrand

Ik ben een keer getuig
het huwelijk van eerr jeu
Brusselaar,net als ik. Hi
te mogen trouwen ln he
Brussel, op de Grote M
gekoesterde dtoom, mi
woon in Ganshoren en d
Brussel-stad niet in. So
meenten te veel rnacht.
De trouwzaal van het st
weldigend mooi. De weg
nog mooier, De trouwer
en vrienden worden op d
in het Brussels verwelk
goedlachse,besnordebo
Brvsseleirs,De statige st
naar een gigantischev
meer bodes. ledereen il
in het stadhuis. De trou\
ger de rechtszaal. Alle
vooraanstaandefamilies
gen tijden sieren het plal
is altijd gezellig bij ous.
Na de ceremonie moge
het balkon op om hun
te delen met de merrse
Markt. Het mooiste m(
toerrsten wulven grerrg
ril" roepen Italianen; O<
glimlachen ingeloge[. ]
van gedroomd om ook
zwaaiel op het baikou r
shdhuis ter wereld. Zoa
velsin 1986.
Zaterdag mocht ik voor
eenhuwelijk in hartje Br
Ward, een goede vriend
laatste tijd worden we
(tweede) huwelijken t
feestjes van vrienden
eeuw oud worden. Trciri
midLife.
Ward en Sandrarnogen
Na de huwelijksrituelen
z'n allen du-arscloor.ie s
te Markt tot bijna aan de
De opwarming van de a
een heeilijke, zonnige
vember april is geworde
te. Stoere mannen in

DANSAE

Wat New York is v(
dat is Brusselvoor
een fotoromanval
en Thiern
Reyniers

wo
lî Donsoertstîoat

fotonovela gekruist me
w-selies en docusoapr
haalvân mensen en dir
documentatievan hoe
Van oktober totjuni ve
maaôdeljkse afleverin
totâal meer dan 200 fl

Maâk mee hoe de kofi
landere een keten vâl
Bang zet die het leven
selàaF grcndig overho

