Zondag 11 september | 14 tot 17 uur
Otegemstraat 100, Zwevegem

De sportdiensten van Zwevegem, Kortrijk
en Deerlijk organiseren dit sportief evenement in
samenwerking met hun vechtsportclubs.
Probeer zelf enkele vechtsporten uit of geniet van de demonstraties.
Ontdek welke verschillen en specifieke kenmerken er zijn
tussen de sporten en welke technieken worden toegepast.
Wanneer?
Zondag 11 september 2022
van 14 tot 17 uur tijdens Zwevegem Kermis
Waar?
Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem
(ter hoogte van het oud gemeentehuis)
Voor wie?
Voor zij die graag meer willen weten over de
verschillende vechtsporten en dit graag willen
uitproberen. Welke sport toegankelijk is vanaf welke
leeftijd vind je terug in de overzichtstabel.

Sporttak

Omschrijving

Club

Waku-Kan
Zwevegem/
Shotokan
Marke/
Academie &
Fudo Shotokan Deerlijk/
Kortrijkse
Karate
Academie

KARATE

De traditionele vorm van karate die
de totale inzet van lichaam en geest
gebruikt om jezelf te verdedigen en
je tegenstander met één slag uit te
schakelen

KICKBOKSEN

Kickboksen is een veelzijdige en
uitdagende sport, waarbij verschillende stoot-en traptechnieken
gecombineerd worden. Het is een
mentale en fysieke training waarbij
discipline en respect belangrijke
waarden zijn.

Ali’s Gym/
Team
Bushido

OLYMPISCH
SCHERMEN

Olympisch degenschermen: de
tegenstanders moeten elkaar
treffen met de punt van het wapen.
De treffers worden elektronisch
geregistreerd. Een veilige, héél
intense en voor iedereen toegankelijke sport waarbij vaardigheid en
tactisch denken hand in hand gaan.

Hallebardiers
Kortrijk

TAEKWONDO

Een Koreaanse zelfverdedigingskunst door gebruik te maken van de
voet en de vuist.

Chindojang
Deerlijk

Leeftijd
Vanaf
6 jaar

12 tot
18 jaar

18+
jaar

x

x

x

vanaf
8 jaar

x

x

vanaf
14 jaar

x

x

x

x

neem gratis deel aan de vechtsportdag!
Tijdens de Vechtsportdag kan je tussen 14 en 17 uur deelnemen aan heel
wat initiaties. Even rusten? Dan kan je ook in de boksring kijken naar andere
demonstraties.
Zin in? Meld je aan bij de infostand voor een stempelkaart
en ontdek welke vechtsport jouw favoriet is.

Sporttak

Omschrijving

Club

Leeftijd
Vanaf
6 jaar

12 tot
18 jaar

18+
jaar

AIKIDO

Aikido is een traditionele Japanse
krijgskunst waar je leert omgaan
met de kracht van anderen en deze
kracht tegen hen probeert in te
zetten door natuurlijke gezonde
bewegingen.

Aikido
school
KAMI
DOJO

x

x

x

BRAZILIAN
JIU-JITSU

Brazilian Jiu-Jitsu is een vechtsport
en zelverdedigingssysteem met
als doel een dominante positie te
krijgen en ervoor te zorgen dat een
aanvaller zo snel mogelijk opgeeft
(of ‘afklopt’ in sparring en competitie).

Aranha
Belgium

x

x

x

IAIDO

Hanteer het Japanse zwaard volgens de eeuwenoude traditie van
de samoerai.

Agehacho

x

x

JODO

De weg van de stok. Leer jezelf
verdedigen met een Japanse stok.

Agehacho

x

x

JUDO

Geest en lichaam ontwikkelen door
het spel van aanval en verdediging waar resultaat belangrijk is
en respect voor de tegenstander
noodzakelijk.

Judoclub
Zwevegem

x

x

x

contactgegevens
deelnemende clubs
ZWEVEGEM
BRAZILIAN JIU-JITSU: Aranha Belgium
aranhabelgium@gmail.com – www.aranhabelgium.be
IAIDO EN JODO: Agehacho
agehacho@abkf.be – www.patrikdemuynck.wixsite.com/agehacho
JUDO: Judoclub Zwevegem
judoclubzwevegem@gmail.com - www.judozwevegem.be
KARATE: Waku-Kan Zwevegem
karate.club.zwevegem@gmail.com – www.karate-zwevegem.be
KORTRIJK
AIKIDO: Aikido School Kami Dojo
info@kami-dojo.be – kami.dojo.be
KARATE: Kortrijkse Karate Academie
info@karate-kortrijk.be – www.karate-kortrijk.be
KARATE: Karateclub Shotokan Marke
dominique.elslander@telenet.be - www.shotokanmarke.be
KICKBOKSEN: Ali’s Gym
alygym62@gmail.com – www.facebook.com/AlisGymKortrijk
KICKBOKSEN: Team Bushido
conchita@teambushido.be - www.teambushido.be
OLYMPISCH SCHERMEN: Hallebardiers
dirk_levecque@hotmail.com – www.hallebardiers.be/kortrijk
DEERLIJK
KARATE: Fundo Shotokan Deerlijk
info@karate-deerlijk.be – www.karate-deerlijk.be
TAEKWONDO: Chindojang Taekwondo Deerlijk
info@taekwondodeerlijk.be – www.taekwondodeerlijk.be

