
Start	van	het	nieuwe
seizoen

Club	in	de	kijker

Met	het	nieuwe	seizoen	dat	voor	de	deur	staat	werd	het	hoog	tijd	om
nog	eens	een	TKDV-club	in	de	kijker	te	zetten!	En	daarvoor	trokken	we
deze	maand	richting	Limburg.	In	de	schaduw	van	de	steenkoolmijnen
maakten	we	een	praatje	met	hoofdtrainer	Rosario	Ieracitano	(45)	van
Keumgang	Genk.	We	hadden	het	onder	andere	over	rock,	discipline	en
sparringfans!	

Lees	meer

Op	de	planning

https://taekwondo.be/index.php/nl/club-de-kijker-keumgang-genk
https://www.taekwondo.be/
https://taekwondo.be/index.php/nl/club-de-kijker-keumgang-genk


TKDV-wedstrijden
Het
taekwondoseizoen
zou	 niet	 hetzelfde
zijn	 zonder
wedstrijden.	Dus	ook
in	 2022-2023	 staan
er	 verschillende
TKDV-wedstrijden	op
de	 kalender.	 Ontdek
alle	 wedstrijden	 via
onderstaande	link.

Alle
info

Ontwikkelings-	en
selectietrainingen
poomsae
Een	 nieuw	 seizoen,
dat	 betekent	 ook
nieuwe	 trainingen.
Ben	jij	een	poomsae-
topper	 in	 spé?	 Dan
zijn	 de	 poomsae
ontwikkelings-
trainingen	 iets	 voor
jou!

Ontwikkelingstraining
poomsae

Selectietraining
poomsae

TKDV-training
Zondag	 18/09/2022
vind	de	eerste	TKDV-
training	 van	 het
seizoen	plaats.	
Deze	 vindt	 voor	 het
eerst	 plaats	 op
locatie,	 namelijk	 in
het	 SportinGenk
Park	te	Genk.
Mis	 deze	 niet	 en
schrijf	je	snel	in	voor
deze	 GRATIS
training.

Schrijf
in

Bijscholingsdag	met
Dave	Cook
Deze	 zaterdag	 (03/09/2022)
geeft	 onze	 technisch	 directeur
topsport	 Dave	 Cook,	 een
interessante	 workshop	 voor
atleten,	 coaches	 en	 ouders	 van
de	atleten.
Ontdek	 de	 topics	 en	 het
inschrijvingsformulier	 op	 onze
website.

Alle	info

Coachvorming
Zondag	 11/09/2022	 is	 het	 weer
tijd	 voor	 de	 jaarlijkse
coachvorming.	 Ben	 jij	 een
(beginnende)	 coach?	 Dan	 is	 dit
de	 ‘place	 to	 be’!	 Naast	 het
behalen	van	je	coachkaart	leer	je
op	deze	dag	enorm	veel	bij.	Ook
voor	 coaches	 die	 reeds	 een
coachkaart	 hebben	 blijft	 dit	 een
zeer	interessante	dag.

https://taekwondo.be/node/316
https://taekwondo.be/nl/ontwikkelingstraining
https://taekwondo.be/nl/selectietraining
https://forms.office.com/r/JAkXXxhHjf
https://taekwondo.be/nl/workshop-met-dave-cook
https://taekwondo.be/node/316
https://taekwondo.be/nl/ontwikkelingstraining
https://forms.office.com/r/JAkXXxhHjf
https://taekwondo.be/nl/workshop-met-dave-cook
https://www.taekwondo.be/nl/coachvorming


Alle	info

Scheidsrechtervorming
kyorugi
Ben	 je	 reeds	 scheidsrechter
kyorugi	 of	 wil	 je	 dit	 graag
worden?	 Dan	 is	 de
scheidsrechtervorming	 op
zondag	 11/09/2022	 de	 ideale
plaats	voor	jou.

Alle	info

Initiator	taekwondo
De	 inschrijvingen	 voor	 de
initiatorcursus	 taekwondo	 staan
nog	 steeds	 open.	 De	 cursus	 zelf
gaat	 van	 start	 op	 28/09/2022.
Alle	 informatie	 vind	 je	 op	 onze
website.

Alle	info

Terugblik	vrijwilligers-	en
commissiedag

https://taekwondo.be/nl/coachvorming
https://taekwondo.be/nl/scheidsrechter-kyorugi
https://www.taekwondo.be/nl/initiator
https://www.taekwondo.be/nl/scheidsrechter-kyorugi
https://www.taekwondo.be/nl/initiator


Zondag	 28	 augustus	 trakteerden	 we	 onze	 vrijwilligers	 en
commissieleden	op	een	ontspannend	dagje	om	hun	te	bedanken	voor
hun	 inzet	 en	 tijd.	 We	 trokken	 dit	 jaar	 naar	 Diest	 voor	 een
gastronomische	wandeling	met	brouwerijbezoek.	We	sloten	de	dag	af
op	de	grote	markt	van	Diest	met	een	gezellige	lunch.

Varia

Digitale	lidkaarten
Vanaf	 dit	 seizoen	 kiest
Taekwondo	Vlaanderen	met	volle
overtuiging	 voor	 digitale
lidkaarten.	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	 je
bij	de	start	van	het	seizoen	geen
fysieke	 lidkaart	 meer	 zal
ontvangen.
	
Ontdek	 hier	 alles	 over	 via
onderstaande	link.

Lees	meer

Breng	je	sportclub	naar
school
Woensdag	28	september	is	het
weer	tijd	om	je	sportclub	naar	je
school	te	brengen.	Leg	dus	zeker
jouw	dobok	klaar	om	je	favoriete

https://taekwondo.be/nl/digitale-lidkaarten
https://taekwondo.be/nl/digitale-lidkaarten
https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/voor-club-of-sportdienst/maand-van-de-sportclub/brengjesportclubnaarschool/


taekwondoclub	te
vertegenwoordigen.

Lees	meer

Taekwondo	Vlaanderen	vzw
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