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INFO SEIZOEN 22-23

Praktische info 

De trainingen gaan terug door op volgende momenten in onze
huidige zaal (Smi, vrijheidstraat 22, 9300 Aalst) :  

Dinsdag 
18u30 - 19u30 : 8-12jaar  
19u30 - 21u00 : 12 + en volwassenen 

 Vrijdag.  

18u30 - 19u30 : 8- 12jaar 
19u30 - 21u00 : 12 + en volwassenen 

Normaal zal er om de 2 weken ook op woensdag training zijn voor
degene die (willen) meedoen aan wedstrijd. Meer info vind je
hiervoor terug bij wedstrijdteams in onze nieuwsbrief. De data
waarop deze training doorgaan kan je ook terug vinden bij nieuws
en info in onze kast.   

De mail voor betaling van het lidgeld wordt in de loop van de maand
september verstuurd. 

Het laatste nieuws en andere info vinden jullie terug op onze
website en social media (facebook en Instagram).
  



TEAM DAERYON
 helpende handen 

Team Daeryon bestaat naast de trainers ook uit helpende handen die de werking van de club ondersteunen. Enkele
voorbeelden hiervan zijn : website onderhouden, onthaal nieuwe leden, administratie, herstellen van
wedstrijdmateriaal, EHBO enz. 

Heb je zin om ons hier mee te helpen?  Heb je een idee waar je je schouders (mee) wil onder zetten ? of heb je extra
vragen hierover ? 

Laat het weten aan Kenny via Kenny@daeryon.be of 0473/44.84.61 

WEDSTRIJDTEAMS 
Stijl en Sparring 

Bij Daeryon hebben we ook een wedstrijdteam voor stijl als voor sparring. 
Meer info over het stijlteam kan je krijgen bij Steven en meer info over het
sparringsteam kan je krijgen bij Kenny. 

Voor de wedstrijdteams voorzien wij extra training op volgende
woensdagen :  

September :  28 september  - Oktober : 12 en 26 oktober 
November : 30 november  - December : 7 december 

Wil je meedoen aan competitie sparring? Dan is het een vereiste om deel
te nemen aan de woensdagtrainingen !  

Het inschrijvingsgeld voor een wedstrijd in België bedraagt doorgaans 25
tot 30 euro per deelnemer. Er is echter afgesproken dat de club de helft
van de inschrijving betaalt. De andere helft wordt door de deelnemer
overgeschreven op de clubrekening (ten laatste 1 week voor de wedstrijd).
Is je betaling niet tijdig in orde, word je inschrijving geannuleerd en kan je
dus niet deelnemen aan de wedstrijd. 



KALENDER
September

Zondag 18 september  : TKDV training (sportinGenk, Genk) 
weekend 24/25 september :  open Ilyo  (Aarschot)

Oktober

Zondag 9 oktober : TKDV training  (Herentals) 
Zaterdag 15 oktober  :  start initiatorcursus (cursus van meerdere dagen/weekends) 
zaterdag 22 oktober : Universal JSB Tournament ( Anderlecht) 

November

Zondag 6 november : Open hanmadang (Gent)
Zondag 13 november : TKDV training (Herentals) 
Zondag 27 november : Danexamen (Wommelgem)

 

KYORUGI INTERCLUB STAGE 
Zondag 2 oktober - Oudenaarde - 10 tot 12 u 

Op 2 oktober van 10-12 u gaat er een interclub stage door in Oudenaarde
gegeven door Branko Hoebeke.  Meer info vind je terug op de flyer die je
hiernaast vindt. Inschrijven kan via volgende link :
https://www.formfinch.com/server/1681940046  

Zorg er voor dat je zeker de nodige bescherming bij hebt als je deelneemt. 
Voor degene die meegaan, we spreken af aan de osbroek (Frans
Blanckaertdreef, 9300 Aalst) om 8u50. 

Informeer ook Kenny als je mee gaat. 

TKDV TRAININGEN
18 september (Genk) -  9 oktober (Herentals)

Op bovenstaande zondagen gaan er TKDV-trainingen door. Dit zijn
trainingen georganiseerd door Taekwondo vlaanderen en waarbij
je volgende onderdelen kan oefenen :  Poomsae, Kyorugi, Special
Techniques & Basis hosinsul - applicaties poomsae. 

Voorwaarden om deel te nemen aan deze training zijn 10 jaar of
ouder zijn en minstens een gele gordel hebben.  Voor kandidaten
danexamen zijn deze trainingen aangewezen/verplicht om te
volgen. 

Meer info en (eventueel) voorinschrijven kan je via volgende link : 
 https://taekwondo.be/nl/tkdv-trainingen. Natuurlijk kan je ook
meer info vragen aan één van de trainers als je hier graag aan
deelneemt.  
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