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 Trainingen. 
 
Er zijn dit seizoen enkele wijzigingen doorgevoerd in de club.  
Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, zodat we de frequentie van elk 
actief lid kunnen registreren.  

We hebben een globaal trainingsschema opgesteld, dat door iedere trainer dient 
gevolgd te worden. Het is de bedoeling dat alle taekwondo onderdelen regelmatig 
aan bod komen en de motorische en technische vaardigheden erop vooruit gaan. 

 
De jeugdtrainingen en zaterdagtrainingen worden meestal ingevuld door 
verschillende trainers. Dit is een sterkte van onze club, want elke trainer beschikt 

over zijn eigen specifieke vaardigheden en zorgt voor de nodige afwisseling.  
 
Daarom zal de dinsdagtraining 1x per maand door een andere trainer dan Franky 
gegeven worden. Franky zal regelmatig aanwezig zijn tijdens de stijltrainingen, 
om op deze manier zowel de lage als hoge banden optimaal te begeleiden. 
 

Eetfestijn. 
Ons jaarlijks eetfestijn gaat door op 26 oktober in zaal ‘De Kring’ te Eine. 
Het menu is ‘kip en rib à volonte’. 
Natuurlijk hebben we terug een team gemotiveerde helpers nodig om dit in goede 
banen te leiden. Graag tijdig bevestigen of je kan meewerken. 

Dus…allen daarheen. 

 Het is dankzij de opbrengst van dit eetfestijn dat we het lidgeld laag kunnen 
houden en blijven investeren in de clubwerking. 
 
Uiterste afrekendatum: dinsdag 22 oktober. 
 

Club- en examenboek. 
Dit wordt momenteel enkel digitaal verspreid. Met de winst van het eetfestijn 
zouden we dit laten drukken, om zo een kwaliteitsvol product te kunnen 
verspreiden aan alle leden. 
 

Kupexamen 5/11/13. 
De inschrijvingen worden geopend op 8/10/13 en wordt afgesloten op 29/10/13. 
Je bent pas ingeschreven na betaling en je voldoet aan de examenvoorwaarden. 
Voor examens vanaf 6e kup en hoger ook bondspas voorleggen bij inschrijven. 

Er is GEEN training op deze dag. 
 

Materiaal. 
Zoals jullie misschien gemerkt hebben zijn er enkele trainingsmaterialen 

aangeschaft tijdens de zomerstop. 
Deze zijn voornamelijk om te trainen op conditie, stabiliteit, coordinatie en 
snelheid. Dit om een stevige fundering te voorzien voor een succesvolle 
taekwondo/sport beleving. 
 

Publiciteitscampagne. 
De affiche om promotie te maken is reeds meerdere weken beschikbaar. 
Wij rekenen dan ook op jullie medewerking om deze affiche op zoveel mogelijk 
plaatsen uit te hangen.  

 

 
 

 
 

 

 

Kalender: 

Open Ilyo 

Stijl 5/10/13 

Sparring 6/10/13 

BK stijl 

19/10/13 

EETFESTIJN 

26/10/13 

Open West-

Vlaamse sparring  

26/10/13 

KUP examen 

5/11/13 

Open Limburgse 

sparring 

17/11/13 

Papillon cup stijl 

23/11/13 



World hanmadang 

Karel, trainer bij Sin Nyon 
Eine, behaalde brons op de 

World Taekwondo 
Hammadang 2013. 
Met zijn bronzen medaille 
schrijft Karel geschiedenis 

voor de Vlaamse Taekwondo 
Bond. Voor de eerste keer 
nam een lid van de Vlaamse 
Taekwondo Bond deel. Karel 
Decatelle trad aan in de 
categorie 'breektesten 
traptechnieken' senoiren 2 (30 

tot 39j). 
 
 

Orde en tucht. 
 
Bij sommige leden (gelukkig een minderheid)  stellen we regelmatig problemen 
i.v.m. tucht en orde vast. 
 
Wij zijn een gevechtsportclub die bestaat sinds 1978, en we hebben steeds 
geijverd om onze traditionele waarden te handhaven.  

De laatste jaren zijn we iets toleranter geweest, dit door ons meer open te stellen 
naar jongere jeugd. 
 
Wij zullen echter niet toestaan dat bepaalde grenzen overschreden worden. Ik 
raad daarom iedereen aan om het club-en dojang reglement eens grondig na te 
lezen. Deze regels gelden ook op stages, wedstrijden enz… 
 

Onze waarden zijn gestoeld op de zeven geboden van de Moo Duk Kwan. 
1. De geest. 

2. De wijze. 
3. De bescheidenheid. 
4. De opoffering. 
5. Het geduld. 
6. De eerbied. 

7. De lichaamshygiene. 
 
Wij zijn dan ook genoodzaakt om een duidelijk sanctiebeleid te handhaven bij 
ernstige overtredingen: 
1. Tijdelijk degraderen van gordel. 
2. Schorsing op het eerstvolgend kupexamen. 

3. Schorsing voor wedstrijden. 
4. Tijdelijke schorsing van bepaalde duur. 
5. Tijdelijke schorsing van onbepaalde duur. 
6. Definitieve schorsing. 

Of een combinatie van. 
 

Sparring- en stijltraining.  
Om de doelstellingen van de thematrainigen te bereiken, gelieve rekening te 
houden met de opgelegde eisen. 
 
Sparring: Enkel vanaf gele gordel en minimum 10 jaar.                                    

Stijl: vanaf gele gordel.   
 
Op regelmatige basis zal er een stijltraining voorbehouden worden voor de hogere 
banden ( vanaf 4e kup).  
1e stijltraining hoge banden op 31/10/13. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Open Ilyo stijl en sparring. 5-6/10/13 Aarschot. 
Stijl, coach Els 
Schepens 

Resultaten:  
Goud: Lotte 
Lambrecht, Maya 
Hoebeke, Alyssa 

Hoebeke, Karolien 
Bracke, 
Zilver: Els 
Schepens, Teo 
Van Beneden 
Brons: Branko 
Hoebeke 

Deelgenomen: 
Flor De Bock, Tibo 
Vandenabeele, 
Emma Wauters, 

Philippe Collet, 
Aaron Van Beneden 

Clubklassement: 3e 
 
 
 
 

Sparring, coach Nestor Lambrecht 
Goud: Lom-Ali Sjeptukaev. 

Zilver: Katrien Drieskens, Talha Avci. 
Brons: Branko Hoebeke 
Deelgenomen: Turpal-Ali Sjeptukaev 
 
 
 

 

Wedstrijdverslagen zijn te lezen op 
onze FB-pagina. 
 
 
 
 

Scheidsrechtercursus sparring. 
 
Frank Willems, Karen Goris en Katrien Drieskens zijn bezig met een 
scheidsrechtercursus sparring C (actief). 

Zondag waren Frank Willems en Karen Goris ook aanwezig op de open Ilyo, dit 
om samen met Katrien hun stage te volbrengen voor hun scheidsrechter C 
licentie. Wij wensen hen veel succes voor hun theoretisch en praktisch examen. 

 


