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VERZEKERING 

Digitale lidkaart 

Vanaf het seizoen 2022-2023 kiest Taekwondo Vlaanderen voor
digitale lidkaarten. Dit wil zeggen dat je dit seizoen geen 
 lidkaart/verzekering op papier meer zal ontvangen zoals je dat
gewoon was.
 
Je vindt je digitale lidkaart terug door te surfen naar 
 www.taekwondo.be en daar de knop login te gebruiken. 

Eenmaal ingelogd vind je ook je persoonlijke QR code terug. Deze
code wordt onder andere gevraagd op TKDV trainingen/competities/
enz.

Wil je meer info over de digitale lidkaart?  Dit kan je terug vinden op
https://www.taekwondo.be/nl/digitale-lidkaarten . 

https://www.canva.com/design/DAFAPSRbJeA/edit


BESTELLINGEN MATERIAAL 
Webshop

je plaatst je bestelling via de webshop
je betaalt je bestelling op onze club rekening : ARGENTA - BE47 9733
9089 5280
Is je betaling in orde?  Dan sturen we je een bevestiging . 
Als je materiaal klaar ligt in de club, laten we dit via mail weten en kan
je het meenemen.  

Wil je een nieuwe dobok? Heb je beschermingsmateriaal nodig? Heb je
graag een t-shirt of pull van onze club ?   

Dit kan je vanaf nu bestellen via onze webshop :
https://daeryon.be/order.html (deze link is ook te vinden onder Daeryon
op onze website) 

Hoe werkt dit? 

Heb je nog extra vragen ? Staat wat je wil er bv. niet tussen?  Wil je eerst
eens kledij passen?    
Neem dan contact met ons via bestellingen@daeryon.be of op training via
één van de materiaalverantwoordelijken (Ken of Sien)    

TKDV TRAININGEN
 9 oktober (Herentals)- 13 november
(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.  

https://daeryon.be/order.html
mailto:bestellingen@daeryon.be
https://taekwondo.be/nl/tkdv-trainingen


CLUBEXAMENS
15 november & 16 november 

Op 15 & 16 november gaan de clubexamens door en zal er geen gewone
training doorgaan.

Wil je graag meedoen met het examen? 
Je moet vooraf inschrijven. Dit kan enkel via volgende form in te vullen 
 voor 1 november :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ4-
Bz3BMKIADBdseDJ4kSWq596niCqujTeatKecVT384TOw/viewform?
usp=sharing , dit om misverstanden over inschrijvingen te vermijden. 

Als je tegen 1 november niet ingeschreven bent, dan kan je helaas niet
meer meedoen.

Let op: Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt. Dit kan op ons 
 rekeningnummer: ARGENTA - BE47 9733 9089 5280 voor. Als
betalingsreferentie gebruik je kupexamen + jouw naam. Het
examenprogramma en reglement is terug te vinden in jullie clubboek. 

Heb je nog vragen kan je deze stellen aan één van de trainers of via
examens@daeryon.be. 

WEDSTRIJDNIEUWS 
Ilyo open en Open Rosmalen

Onlangs waren er de stijlwedstrijden Ilyo open en Open Rosmalen. 

Hieraan namen Mineh en Vaneh deel. 

Op beide toernooien haalde Vaneh een gouden medaille en werd Mineh 
 5e in haar categorie. Mineh moest enkel buitenlandse deelnemers laten
voorgaan en was dus de beste Belgische deelnemer in haar categorie. 

Via deze weg willen we hen nog eens proficiat wensen !  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ4-Bz3BMKIADBdseDJ4kSWq596niCqujTeatKecVT384TOw/viewform?usp=sharing
mailto:examens@daeryon.be


KALENDER
Oktober

Woensdag 5 oktober :  training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal) 
Zondag 9 oktober : TKDV training (Herentals) 
Zaterdag 15 oktober : start initiatorcursus (cursus van meerdere dagen/weekends) 
Donderdag 20 oktober  : vorming voor API 
Woensdag 26 oktober : training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal) 
Donderdag 27 oktober : vorming voor API 

November

Dinsdag 1 november : Geen training (schoolvakantie) ! 
vrijdag 4 november : Ontspannende activiteit  (onder voorbehoud) - geen gewone training !  
Zondag 6 november : Open hanmadang (Gent)
vrijdag 11 november : Geen training (Feestdag) ! 
Zondag 13 november : TKDV training (Herentals) 
Dinsdag 15 &  woensdag 16 november : Kup examens
Zondag 27 november : Danexamen (Wommelgem)
Woensdag 30 november : training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal) 

December 

Woensdag 14 december : training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal) 
vrijdag 23 december : Ontspannende activiteit (onder voorbehoud) 
Maandag 26 december tem zondag 8 januari :  Geen training (Kerstvakantie) ! 
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