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Open Hanmadang Online Editie 2021 
 

Studenten van de Thomas More Hogeschool Turnhout, onder auspiciën van Taekwondo 

Vlaanderen. 

 

Iedereen die over een geldig TKDV-lidmaatschap beschikt mag deelnemen en is verzekerd door 

TKDV. Deelnemers die niet zijn aangesloten nemen deel op eigen risico.  

 

Elke deelnemer neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. 

 

Online 

http://www.taekwondo.be/
http://www.taekwondo.be/
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Website  www.taekwondo.be  

Sociale Media https://www.facebook.com/hanmadangtkdv  

Deadline  Zaterdag 17 april 2021 - 23u59 

Inschrijvingsgeld Gratis 

 

I.v.m. wedstrijdorganisatie en registraties:  

openhanmadang@outlook.com 

recreatie@taekwondo.be • +32 11 87 09 19 (Annelies Van Hoofstat) 

 

 

Alle inzendingen worden bekeken door de organisatie en de jury. Uit deze inzendingen worden 

de beste 5 gekozen. 

De top 5 filmpjes worden gepubliceerd op de facebookpagina ‘Hanmadang Taekwondo 

Vlaanderen’.  

Uit deze 5 filmpjes wordt de publieksfavoriet gekozen. Dit gebeurt aan de hand van likes. Het 

filmpje dat na twee weken de meeste likes heeft wordt verkozen tot de winnaar van de Open 

Hanmadang Online Editie 2021. 

 

Deadline opsturen video Zaterdag 17 april 2021 – 23u59 

Bekendmaking top 5 Vrijdag 30 april 2021 

Bekendmaking winnaar Vrijdag 14 mei 2021 

 

▪ Iedereen mag een filmpje insturen, ongeacht je leeftijd en kup/dangraad.   

▪ De officiële reglementen per discipline worden niet gehanteerd. Je mag hier van 

afwijken.  

▪ Filmpjes mogen indoor of outdoor worden opgenomen, ongeacht de ondergrond.  

▪ Er mag maar 1 filmpje per team/persoon worden ingestuurd. 

 

Er worden geen vaste categorieën opgelegd.  

Een team mag vrij worden opgesteld. 

 

Voor deelname kan je kiezen tussen alle gekende disciplines.  

▪ Poomsae 

▪ Creative poomsae 

▪ Taekwondo aerobics 

▪ Breektesten 

▪ Zelfverdediging 

▪ Team Demo 

→ Alle uitleg per discipline vind je steeds terug op deze webpagina.  

Hou ook onze facebookpagina in het oog voor meer informatie over de verschillende disciplines. 

 

1ste - 2de  en twee 3de plaatsen ontvangen een medaille. 

Top 5 per discipline ontvangt een kleine gadget van Taekwondo Vlaanderen. 

 

http://www.taekwondo.be/
https://www.facebook.com/hanmadangtkdv
mailto:recreatie@taekwondo.be
https://www.taekwondo.be/nl/open-hanmadang
https://www.facebook.com/hanmadangtkdv
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