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Beste (nieuwe) clublid,

Welkom in onze club!
Voor een leuke en sportieve samenwerking, willen we je graag een aantal richtlijnen meegeven.
Al deze afspraken zijn ook terug te vinden op onze website www.taekwondoschool.be
- Wij hebben verschillende trainingen die doorgaan op meerdere locaties.
Maandag en vrijdag trainen we in sporthal KTA 1. Op maandag trainen de -12-jarigen van 18u tot 19u
en de +12-jarigen van 19u tot 20.30u. Onze volwassengroep traint op maandag van 18.30u tot
19.30u. Op vrijdag trainen alle leeftijden van 19u tot 20u.
Op dinsdag trainen we in sportcentrum ‘De Kambergen’ te Zelem van 19.00 tot 20.00u. Op deze
training is iedereen vanaf 6 jaar welkom. De wedstrijdploeg traint in een aparte groep van 19u tot
20u in sportcentrum De Kambergen
Op woensdag hebben we onze jeugdtraining van 18.00 tot 19.00u (6 tot 12 jaar).
Op donderdag trainen we in sportcentrum De Kambergen te Zelem. De -12-jarigen van 18u tot 19u.
De +12-jarigen van 19u tot 20.30u
Zaterdagvoormiddag gaat een kleuter- en jeugdtraining door van 9.00 en 10.00u in Sporthal De
Warande te Diest (boven het zwembad).
- We trainen altijd in dobok (taekwondopak). Dit kan aangekocht worden via de club. Onder onze
dobok dragen we geen of een WIT t-shirt. Roken en alcoholgebruik past niet wanneer we onze
taekwondokledij dragen. Andere afspraken kan je lezen in het dojanreglement, te vinden op onze
website www.taekwondoschool.be.
- Vier maal per jaar kan je deelnemen aan een examen voor een hogere gordel. Iedereen kan
deelnemen; het aantal aanwezigheden en de kennis van taekwondotheorie en -technieken spelen
mee in de beoordeling.
- We nemen met de club ook deel aan regionale en (inter)nationale wedstrijden. Iedereen kan
deelnemen. Indien je hiervoor interesse hebt, laat dit dan horen aan je trainer. Uiteraard hebben we
hierover een aantal afspraken.
- We streven er als bestuur naar om kwaliteitsvol taekwondo aan te bieden, naar ieders vermogen en
aanleg en dit onder leiding van gediplomeerde trainers. We wensen hierbij de nadruk te leggen op
ontwikkeling en groei in een sportieve sfeer. We doen ons best om tegemoet te komen aan iedereen.
Verloopt toch niet alles naar jouw wens, dan hebben we graag dat je dit aan ons meldt.
Contactpersoon hiervoor is Inge Viane (0474/27 54 70 of info@taekwondoschool.be)

Namens het bestuur.

