
Capoeiravereniging Senzala de Santos-Holland  
heeft als hoofdverantwoordelijke  
José Geraldo da Silva Coutinho;  
Contra Mestre Geraldo. 
Hij is degene die de lessen geeft binnen de school 
(vereniging). 
In zijn afwezigheid worden de lessen gegeven 
door formado Sly Maceo Sampimon, binnen 
hetzelfde voorstel van de vereniging. 

 

Capoeiravereniging Senzala de Santos-Holland is in juni 2011 door Geraldo Coutinho en zijn 
leerlingen opgericht. 



Dit gebeurde na de scheiding (breuk) met capoeiraschool 
Semente da Senzala, opgericht door Lisette Spaargaren en 
José Geraldo da Silva Coutinho, in 2003 te Haarlem. 
De splitsing gebeurde vanwege meerdere redenen, één daarvan 
was dat Lisette Spaargaren (Capoeiraschool Semente da 
Senzala) het oneens was en de filosofische en sociaal-culturele 
stellingname van de   
‘Associação de capoeira Senzala de Santos’ (Brazilië) 
geleid door de heer Roberto Teles de Oliveira (Mestre Sombra) 
niet accepteerde. Zij besloot een ander pad te volgen. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (foto: Irene Belmonte) 

Zo geschiedde de komst van capoeira uit de stad Santos in Brazilië naar de stad Haarlem in 
Holland, waar het zaadje (semente) werd geplant in de stad Haarlem in het jaar 2003 
waarna 9 jaren van samenwerking volgden.  
In deze jaren werden meerdere evenementen gerealiseerd: 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



1ste Batizado mei 2005	 	 	 	 Intensivo Cultural (trainingsweek) mei 2006 
	 	 	 	 	 	 	  

Batizado mei 2007	 	 	 Batizado oktober 2009	 	 Batizado juni 2011 



Batizado en 
koordenwisseling,  
mei 2007, Studio 
Thinx Haarlem	  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

Batizado en koordenwisseling  oktober 2009,  
Egelantier Haarlem.	  

Batizado en koordenwisseling, juni 2011 
Figee theater, Haarlem. 



Viering van het 5 jarig bestaan van Semente da Senzala met theatervoorstelling: “Essencia”/
Capoeirashow oktober 2008, Thalia theater IJmuiden. 

Muziekfestival mei 2010 

mede mogelijk gemaakt door de Mestres: Ediandro 
Almeida Silveira (Banzo de Senzala/Barcelona/Espanha),  
Mestre Beija-flor (Capoeira Paname/Paris/Franca) en 
door C.M Jorginho (Grupo Senzala/Guaruja/Brasil),  
	 	 	 	  



2 cd-opnames met capoeiramuziek, 
de eerste: Canta Semente, juni 2010 

en de tweede: " Ondas de um Mesmo Mar”, april 2014  

cd opnames 
"Ondas de um 
Mesmo Mar” 
op 18 maart 2014, 
Studio Le Roy  
Amsterdam. 



krantenartikel over de cd-presentatie: Haarlems Dagblad, 1 mei 2014 

cd-presentatie: 
”Ondas de um Mesmo Mar”, 6 mei 2014 Ambonstraat, Haarlem. 



Ons eerste evenement onder de naam: Capoeiravereniging Senzala de Santos Holland. 

Batizado en koordenwisseling april 2012 in Haarlem 



Ons laatst georganiseerde evenement was op 31 mei 2014. 
Met een ceremonie en koordenwisseling werd het 10 jarige bestaan van Senzala de Santos 
in Nederland gevierd. Daar deden verschillende meesters en leraren uit Brazilië en Europa 
(Frankrijk/Spanje/Duitsland/Griekenland/Engeland) aan mee.  De meesters en leraren 
verspreiden al sinds 30 jaar de leer van de Associação de capoeira Senzala de Santos van 
Mestre Sombra uit de stad Santos in Brazilië, in de wereld. 
  

Batizado 2014 



Viering van het 10-jarig bestaan van Senzala de Santos in Nederland, Batizados en 
koordenwisseling mei 2014, Seinwezen, Haarlem. 

Vandaag de dag kent capoeiravereniging Senzala de Santos Holland na 10 jaar inzet  
2 afgestudeerde leerlingen (formado’s: in staat tot het lesgeven van capoeira.) Namelijk 
Sly Maceo Sampimon en Edward Lee, die de leer onder leiding van Contra-mestre Jose 
Geraldo da Silva Coutinho al 10 jaar volgen, en gereisd hebben in Europa en Brazilië op 
zoek naar meer culturele kennis. 

   
        Afstuderen/Formaturas 31 mei 2014	 	



	 	 	 	 	 Geraldo’s benoeming  tot Contra Mestre 31 mei 2014 

Onze opzet is om vervolg te geven aan de leringen afkomstig van de leraar van Geraldo, 
onze Mestre Sombra Roberto Teles de Oliveira en van de Associação de Capoeira Senzala 
de Santos (Brasil) 

(foto: Irene Belmonte)	 	  



	 	  

	  

. IÊ ….. 

	 Capoeira Vereniging Senzala de Santos Holland 
	 tel: 0031654320040 /0031644240355 
	 email: senzaladesantos@gmail.com 
	 Website: www.senzaladesantos.nl 


