
Nieuwsbrief	september
We	 kunnen	 alvast	 terugblikken	 op	 een	 goede	 start	 van	 het	 nieuwe
seizoen.	 De	 eerste	 vormingsdagen,	 TKDV-training	 en	 TKDV-wedstrijd
zitten	er	reeds	op	en	de	volgende	staan	al	weer	voor	de	deur.
Met	 andere	 woorden	 wij	 zijn	 klaar	 om	 er	 een	 TOP-seizoen	 van	 te
maken.	Jullie	toch	ook?

In	de	kijker:	TKDV-training

Zondag	18	 september	vond	de	eerste	TKDV-training	van	het	nieuwe
seizoen	plaats.	We	waren	met	maar	liefst	88	leden	aanwezig	in	Genk
om	het	seizoen	met	een	KNAL	in	te	trappen.
	
Maar	wat	is	de	TKDV-training	juist?
	
Een	Taekwondo	Vlaanderen	training	is	een	unieke	trainingservaring.	Je
krijgt	er	de	kans	om	op	een	centrale	plek	in	Vlaanderen	met	leden	van
andere	 clubs	 te	 trainen	 onder	 de	 deskundige	 leiding	 van
gespecialiseerde	 trainers	 in	 verschillende	 disciplines.	 Samen	 trainen
op	 niveau	 en	 tegelijk	 andere	 mensen	 leren	 kennen.	 Dat	 is	 al	 een
aantal	 jaren	 het	 beproefde	 recept	 van	 de	 Taekwondo	 Vlaanderen
training.	Bovendien	is	deze	training	gratis	voor	alle	TKDV-leden.
	
Om	 deel	 te	 nemen	 hoef	 je	 dus	 enkel	 in	 het	 bezit	 te	 zijn	 van	 een
geldige	TKDV-licentie,	minstens	10	jaar	te	zijn	en	minstens	een	8e	KUP
(gele	gordel)	te	hebben.
	
Zondag	 9	 oktober	 vindt	 de	 tweede	 TKDV-training	 van	 het	 seizoen
plaats	in	het	Sport	Vlaanderen	centrum	van	Herentals.	Jij	bent	er	toch
ook	bij?

Schrijf	in

https://forms.office.com/r/JWVQ1TQ5rB
https://www.taekwondo.be/
https://forms.office.com/r/JWVQ1TQ5rB


Op	de	planning

Detectieweekend
sparring
Op	 5	 en	 6	 november	 wordt	 er
opnieuw	 een	 detectieweekend
sparring	 georganiseerd	 door
Technisch	 Directeur	 Topsport
Dave	 Cook.	 Ontdek	 wat	 dit	 net
inhoudt	via	onderstaande	link.

Lees	meer

Danexamen
Zondag	 27
november	 is	 het
weer	 tijd	 voor	 het
danexamen.	 Wij
wensen	 de
kandidaten	 alvast
veel	succes	met	hun
laatste
voorbereidingen.

Lees
meer

TKDV-wedstrijden
De	 eerste	 TKDV-
wedstrijd	zit	er	weer
op.	 Ontdek	 op	 onze
wedstrijdkalender
wanneer	 de
volgende
wedstrijden	 gepland
staan.

Lees
meer

Ontwikkelings-	en
selectietraining

poomsae
Wil	 jij	 graag	 je
poomsae-skills
verder	 ontwikkelen?
Wil	 je	 graag
deelnemen	 aan
(inter)nationale
poomsaetornooien?
Dan	 zijn	 onze
poomsaetrainingen
iets	voor	jou!

Lees
meer

https://www.taekwondo.be/nl/detectieweekend-sparring
https://www.taekwondo.be/nl/dangradenwerking
https://www.taekwondo.be/nl/kalender
https://www.taekwondo.be/nl/poomsaewerking
https://www.taekwondo.be/nl/detectieweekend-sparring
https://www.taekwondo.be/nl/dangradenwerking
https://www.taekwondo.be/nl/kalender
https://www.taekwondo.be/nl/poomsaewerking


Dag	van	de	trainer
Op	10	december	is	het	‘dag	van	de	trainer’	in	Gent.	Onder	de	noemer
'zoveel	mogelijk	 trainers,	 zo	goed	mogelijk	opleiden'	worden	de	hele
dag	 interessante	workshops	gegeven	die	 je	 zowel	 thuis	 (digitaal)	 als
ter	plekke	kunt	volgen.	En	we	mogen	al	een	tipje	van	de	sluier	lichten!
Onze	eigenste	Technisch	Directeur	Dave	Cook	gaat	ook	twee	sessies
doen.	 Hou	 onderstaande	 link	 in	 de	 gaten	 voor	 verdere	 info	 en
inschrijvingen.	

Lees	meer

Throwback

Taekwondo	zomerstage
Deze	zomer	leefden	enkele	jonge
taekwondoïn	 zich	 uit	 op	 onze
taekwondostage	 te	 Brugge.	 Het
werd	 een	 week	 vol	 taekwondo,
plezier	en	vriendschap.

Sportzomer	aan	zee
Voorbije	 zomer	 kon	 je	 ons	 weer
vinden	 aan	 zee	 tijdens	 de
sportzomer	 van	 Sport
Vlaanderen.	Onze	 trainer	 Freddy
gaf	 samen	 met	 zijn	 assistent-
trainers	 het	 beste	 van	 zichzelf.
Kom	 jij	 volgend	 jaar	 ook	 een
kijkje	nemen?

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/dag-van-de-trainer/#:~:text=Op%20zaterdag%2010%20december%202022,dus%20alvast%20in%20je%20agenda!
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/dag-van-de-trainer/#:~:text=Op%20zaterdag%2010%20december%202022,dus%20alvast%20in%20je%20agenda!


Varia

Verslagen	TKDV
Sinds	 deze	 maand
staan	 alle	 verslagen
van	 bestuurders-	 en
algemene
vergaderingen
openbaar	 op	 onze
website.

Verslag
en

Digitale	lidkaarten
Vanaf	 het	 seizoen
2022-2023	 kiest
TKDV	 met	 volle
overtuiging	 voor
digitale	 lidkaarten.
Ontdek	 via
onderstaande	 link
wat	dit	niet	betekent
voor	jou.

Alle
info

Gedragscodes
Wist	 je	 dat	 TKDV
haar	 gedragscodes
ook	 heeft	 omgezet
in	 leuke
pictogrammen?
Vrijwilligers	 Alyssa
en	 Pieter	 zette	 zich
achter	 dit	 project.
Ontdek	 de
pictogrammen	 op
onze	website.

Pictogr
ammen

Taekwondo	Vlaanderen	vzw
H.	Van	Veldekesingel,	150/73,	3500,	Hasselt
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