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BOWLING
4 november - Tragel, aalst

Op vrijdag 4 november om 18 u gaan we bowlen in de
Tragel. (Tragel 12, 9300 Aalst)  

Inschrijven kan je door een mail te sturen naar
Kristina@daeryon.be voor 26 oktober en 5 euro per
persoon over te schrijven op onze clubrekening : 
 BE47 9733 9089 5280. 
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STIJLSTAGE DAERYON
Zaterdag 12 november  

Op zaterdag 12 november organiseren we een stage met
de focus op het stijlgedeelte van taekwondo. Deze stage
zal gegeven worden door 2 trainers met een hoop
ervaring en kennis van zaken, namelijk Louis Michez (9e
dan) en Vera Moens (8e dan & wereldkampioen
poomsae). 
Deze stage gaat door in onze eigen zaal (Vrijheidstraat
22, 9300 Aalst) op volgende uren :  

14 u - 15 u  :  groep - 12 jaar  
15 u - 17 u15  :  groep + 12 jaar 

Geef je naam door aan Kenny  op training of  via
kenny@daeryon.be voor de herfstvakantie. We hopen
alvast op jullie talrijke aanwezigheid. 

KUPEXAMEN
15 november & 16 november 

Op 15 & 16 november gaan de clubexamens/kupexamens 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 

Open Wallonie-Bruxelles 2022 - poomsae

Abbigail behaalde een 1e plaats en Mineh een 4de plaats.
 
2nd international open taekwondo poomsae

Op dit kampioenschap behaalde Vaneh een 1e plaats.
 
Via deze weg willen we hen nog eens proficiat wensen !  
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KALENDER
Oktober

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 - Bowling - geen gewone training !  
Zondag 6 november : Open hanmadang (Gent)
vrijdag 11 november : Geen training (Feestdag) ! 
Zaterdag 12 november : Stijlstage (eigen zaal)
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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