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Gratis Taekwondo en Sekwondo Training bij Oh Do Kwan Venlo  

  

Taekwondo vereniging Oh Do Kwan heeft een uniek aanbod voor inwoners van de gemeente Venlo, 

die kennis willen maken Taekwondo en willen werken aan de gezondheid.  

  

Samen met de Gemeente Venlo bieden wij de mogelijkheid om 3 maanden gratis te trainen. 

In de periode van 1 april tot 1 juli 2023 kunnen geïnteresseerden 2x per week bij Oh Do Kwan 

komen sporten.  

Het aanbod geldt  voor 12- 18 jarigen en voor sporters vanaf 45 jaar. 

  

Je leert de basis bewegingsvormen van Taekwondo, opbouw van je conditie, weerbaarheid en 

beweeglijkheid 

Voor ouderen vanaf 45 jaar hebben wij een specifieke les op basis van het Sekwondo principe.  

Bij Sekwondo zijn de lessen opgebouwd om op een verantwoorde manier fitheid, balans, flexibiliteit 

en coördinatie integraal te trainen en te verbeteren!  

  

Ben je geïnteresseerd? 

Kijk op onze website www.ohdokwanvenlo.nl of stuur een mail naar  

  

ohdokwanvenlo@gmail.com 

  

Per categorie (12-18  / 45+) kunnen we maximaal 15 personen plaatsen. Ben er dus snel bij! 

Uiteraard hopen we dat je na de proefperiode van drie maanden lid wordt van onze vereniging. Die 

keuze is straks aan jou!  

  

  

Ga jij de uitdaging met ons aan? 
  

  

 

LET OP !!! 

Deelname aan deze 

kennismakingscursus  

is geheel voor eigen risico 

http://www.ohdokwanvenlo.nl/
mailto:j.p.peeters@home.nl
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Taekwondo voor senioren 

Sekwon-do staat voor senioren taekwon-do en is bedoeld voor mensen vanaf ongeveer 45 jaar die 
aantaekwon-do willen beginnen maar dan helemaal op hun eigen niveau.  
Ook als je in het verleden taekwon-do beoefend hebt en je wil dit weer eens oppakken 
ben je van harte welkom. 

Iedereen die belangstelling heeft kan deze lessen 
volgen. 
Het doel hierbij is om mensen enthousiast te maken 
om te bewegen. 

Wat houden de lessen in? 

De lessen “sekwondo” hebben dezelfde inhoud als het 
reguliere taekwon-do maar dan voor iedereen 
op eigen niveau, dus niet wedstrijd gericht. 

Er wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de zogenaamde GEUP examens, 
lidmaatschap Taekwon-do Bond Nederland ( TBN ) is dan wel verplicht. 

Wanneer, waar en hoe? 

De lessen sekwondo vinden plaats op dinsdag avond van 19.45 uur tot 21.00 uur 
De lessen worden gegeven in sporthal Ruben Kogeldans zaal 2 
De sportkleding mag zijn een trainingspak of gymkleding ( GEEN GEWONE KLEDING ) en blote 
schone voeten. 
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Lestijden en Lokatie 
 

Lokatie: 

Ruben Kogeldans sporthal 
Hagerhofweg 21 
5912 PN Venlo 
Tel. 077-3546735 

  

Training dinsdag en donderdag 

Groep 1 van 19.00 tot 20.00 uur   Gymzaal 3 ( 6 t/m 10 jaar ) 

Groep 2 van 20.00 tot 21.00 uur   Gymzaal 3 (11 t/m 15 jaar ) 

Groep 3 van 20.00 tot 21.15 uur   Gymzaal 3 ( vanaf 16 jaar ) 
 

Groep Sekwondo van 19.45 tot 21.00 uur ( alleen dinsdag ) Gymzaal 2 

 

  

https://www.google.nl/maps/uv?hl=nl&pb=!1s0x47c75aa703d6c2db:0xacf8526e4d44ae8b!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D111822282223950660621%26id%3D6111462296592271570%26target%3DPHOTO!5ssporthal+ruben+kogeldans+-+Google+zoeken&imagekey=!1e3!2s-Kev7HSFKF2U/VNBGlC6TSNI/AAAAAAAAAAk/NE4mTRBLr5wjqLgeeXBVmQycGSGff10BACJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiO69b-gLTVAhWDh7QKHd3pCKcQoioIdjAK
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Reglement 

REGLEMENT OHDOKWAN 

Art. 1 Iedereen dient de 5 gouden regels te kennen en te eerbiedigen. 

Eerlijkheid 

Etiquette 

Zelfbeheersing 

Collegialiteit 

Doorzettingsvermogen 

Art. 2 De algemene leiding tijdens de lessen en andere door Oh Do Kwan georganiseerde 
evenementen ligt in handen van de trainers. 

Art. 3 Iedereen dient de lestijden te kennen en 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te 
zijn. Iedereen die aan de lessen deelneemt dient ten aanzien van persoonlijke hygiëne de volgende 
zaken 
in acht te nemen: 
– kort geknipte en schone nagels; 
– schone handen, voeten, hals etc; 
– schone Dobok 

Het is niet toegestaan om de Dobok gedurende reisbewegingen aan te doen zonder dat deze is 

afgeschermd door bovenkleding. 

Art. 4 Bij het betreden en verlaten van de trainingsruimte (Dojang) dient te worden gegroet. 
Na het groeten begint de les. Binnen de lesruimte vervallen alle opvattingen over geloof, politiek, 
stand of functie en geld slechts erkenning van de hoger gegradueerde. 

Art.5 Voordat de officiële les begint wordt gezamenlijk gegroet naar de leraar en eventuele 
assistenten. 
Tijdens de trainingen dient iedereen de grootst mogelijke stilte in acht te nemen en de aanwijzingen 
van de leraar strikt op te volgen. 

Art.6 Voor en na elke oefening met partner dient men te groeten. Tevens dient men kennis en 
vaardigheden van de partner te respecteren. Het verboden enige blijk van minachting te geven. 

Art.7 Het dragen van sieraden tijdens de les is verboden. Nog de trainers, nog de school of bestuur 
zijn aansprakelijk voor het in ongerede raken van persoonlijke eigendommen. Laat dus horloges e.d. 
liever thuis. 

Art.8 Inschrijfcontracten van minderjarigen dienen ondertekent te worden door de wettelijke 
vertegenwoordiger. 
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Art.9 Door ondertekening van het inschrijfcontract verklaart de ondertekende dat hij of zij diens 
minderjarige kind uitsluitend voor eigen risico aan de lessen,wedstrijden en evenementen 
deelneemt en afstand te doen van elk recht op schadevergoeding door de leraren en/of bestuur. 

Art.10 Lidmaatschapskaarten blijven eigendom van de school en zijn niet overdraagbaar. 

Art.11 De contributie dient in de maand voorafgaande aan het betreffende kwartaal te worden 
voldaan. 

Art.12 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk worden verricht, mits een opzegtermijn van 
tenminste 1 maand voorafgaande aan een nieuw kwartaal in acht wordt genomen. 

Art.13 Klachten, adreswijzigingen e.d. kunnen slechts schriftelijk worden doorgegeven op het 
secretariaat of aan de trainers. 

Art.14 De school verbied de toepassing van taekwon-do, alsmede grootspraak, het geven van lessen 
en demonstraties en deelname aan andere dan door Oh Do Kwan georganiseerde evenementen, 
behoudens in die gevallen waarin door de school uitdrukkelijk toestemming is verleend. 

Art.15 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur cq de trainers. 

EENIEDER DIENT ZICH STRIKT AAN DIT REGLEMENT TE HOUDEN. 
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Het Bestuur 
 

 

Bern Daniëls 
Hoofd trainer 
6e DAN 
Bestuurslid 
 

 

Roger Knorr 
Trainer 
1e DAN 
Voorzitter 
Docent Weerbaarheid 
en Agressieregulatie 
 

    
    

 

Gert Zondag 
1e GEUP 
Bestuurslid 
 

 

Ina Gommans 
Trainer 
1e DAN 
Penningmeester 
 

    
 

 

Milou Daniëls 
Ass. Hoofdtrainer 
2e DAN 
Bestuurslid 
Docent Weerbaarheid 
en Agressieregulatie 
 

 

Bertie Daniëls 
Bestuurslid 
 

    
    

 

John Peeters 
1e DAN 
Secretaris 
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KENNISMAKING INSCHRIJFCONTRACT 

 

Ondetgetekende verklaart zich strikt te houden aan het bijgeleverde reglement. 

Deelname geschied geheel op eigen risico. 

S.V.P. dit formulier in leveren met 2 pasfoto’s, beide voorzien van  naam op de achterzijde. 

 

DATUM   PLAATS  

HANDTEKENING NIEUW LID ---------------------------------------------- 

VOOR MINDERJARIGE LEDEN 

HANDTEKENING OUDER OF VOOGD

Achter naam/ Familie 
naam 

 

Voornamen ( voluit )  

Roepnaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Telefoon  

Email  

Geslacht Man Vrouw Nationaliteit  

Geboorte datum   Geboorte 
plaats 

 

Gezondheid ( Bijv. Astma, 
epilepsie, diabetisch ) 

 

Bent u al lid van de Taekwondo Bond Nederland ( TBN )? 
Zoja, TBN nummer en school 
 

TAEKWON-DO PAK OF BESCHERMERS NODIG? DEZE ZIJN TE BESTELLEN BIJ  BERTIE DANIËLS 

INSCHR 

GELD 
 

DB  
CP  CK  
BP  T 

 

Met het ondertekenen van dit inschrijf contract 
verklaart ondergetekende tevens kennis te 
hebben genomen van de inhoud van dit 
informatie blad en gaat akkoord met ons privacy 
beleid. Zie hiervoor www. ohdokwanvenlo.nl 
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