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NIEUWSBRIEF 
 DAERYON AALST

S E I Z O E N  2 2 - 2 3  -  N I E U W S B R I E F  4  -  D E C E M B E R

SCHAATSEN EN CHINEES
23 december  - Aalst

Op vrijdag 23 december om 18u15 gaan we schaatsen  
in Aalst.   Je kan je inschrijven door het volgende
formulier in te vullen :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYhsxj1p
AJh0RAfc-
kmp9XpX8XiP0WD2tnGCzci6XHOqssAA/viewform
Vergeet ook zeker je handschoenen niet! 

Na het schaatsen gaan we naar de chinees. De
kinderen (groep - 12 jaar)  die willen meegaan moeten
wel vergezeld zijn door zeker 1 ouder. Wil je meegaan
naar de chinees, kan je je inschrijven via volgend
formulier : 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj-
smu5iV1isUj8ij0eanZnPoEIs8RoIScWRT6Ki8mK9C-
NQ/viewform 

Let op : je moet je inschrijven voor  18 december en je
bent pas ingeschreven als je betaling in orde is !  

Heb je extra vragen?  Neem dan contact op met
Kristina via Kristina@daeryon.be 
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DOBOK EN BESCHERMING 

Tijdens de training is het verplicht om een dobok aan te hebben. 
Heb je nog geen dobok of is je dobok aan vervanging toe? Binnen de club
verkopen we deze doboks (merk : dae do) via onze webshop of bij één
van de materiaalverantwoordelijken.  

Voor de mensen die sparringswedstrijden doen, zorg er voor dat je de
juiste bescherming (scheen, arm, handschoenen,
schelp,mondbescherming, elektronische voetjes) zeker hebt. 
Wil je geen sparringswedstrijden doen, maar toch je eigen bescherming
hebben voor op training (wat we je trouwens aanraden) ? 
Dit kan ook besteld worden via onze webshop of bij een
materiaalverantwoordelijke.  Reken wel op een levertermijn van min. 2-3
weken als je dit bestelt. 

Twijfel je aan je maat ?  Er zijn pasmodellen aanwezig in de club.

Heb je ander taekwondomateriaal nodig dat (nog) niet in onze webshop
staat?  Dan kan je dit laten weten aan de materiaalverantwoordelijken en
bekijken we de mogelijkheden om dit voor jou te kunnen bestellen. 

Onze webshop vind je terug op https://daeryon.be/order.html

Heb je nog extra vragen over kledij/materiaal/ etc. ? Deze kan je stellen
op training aan de materiaalverantwoordelijken of via
bestellingen@daeryon.be . 

KERSTVAKANTIE
maandag 26 december tem 8 januari 

Tijdens de kerstvakantie is onze zaal gesloten en is er dus
geen training !  

https://daeryon.be/order.html
mailto:bestellingen@daeryon.be


KALENDER

December 

Woensdag 7 december : training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal) 
vrijdag 23 december : schaatsen en chinees (Aalst)
Maandag 26 december tem zondag 8 januari :  Geen training (Kerstvakantie) ! 

Januari 

Woensdag 18 januari : training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal)
zaterdag 21 januari : Keumgang open  (Houthalen)
zondag 29 januari :  open poomsae Diest (Diest) 

Februari

Woensdag 1 februari : training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal)
zaterdag 4  feb. en zondag 5 feb. : Kang Ik Pil poomsae seminarie (Diest) 
Zondag 5 februari :  Open liege (Fleron - Luik)
zondag 12 februari : TKDV stage 
Woensdag 15 februari : training wedstrijdteams daeryon (eigen zaal)
zondag 26 februari  : sparrinsgstage sin nyon (Oudenaarde)

 

Nieuwsbrief taekwondo daeryon Aalst  - info@daeryon.be - www.daeryon.be
Onze oudere nieuwsbrieven vinden jullie ook terug op onze website

NIEUWS WEDSTRIJDTEAMS 
 

Sparringsteam 

In het voorjaar van 2023 gaan we met ons sparringsteam deelnemen aan
diverse wedstrijden. Ben je hiervoor geïnteresseerd?  Stuur een mailtje of
vraag er naar op training bij Kenny. Op tijd inschrijven is wel de boodschap
want sommige competities zijn 2-3 maand op voorhand al volzet.

Voorwaarden om deel te nemen aan sparringswedstrijden zijn minimum
een gele gordel hebben en actief naar de woensdagtrainingen voor de
wedstrijdteams komen. Je moet ook zeker in orde zijn met je bescherming.
(zie boven : dobok en bescherming)  

Data training wedstrijdteams 

18 januari - 1 februari - 15 februari - 1 maart - 15 maart - 29 maart - 26
april - 10 mei

mailto:info@daeryon.be
http://www.daeryon.be/

