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Tijgerkamp 2018

Er is dit seizoen te veel gebeurd bij De Tijgers om allemaal te vermelden, maar de groepsfoto van het 
voorbije kamp vraagt toch om even te pronken in onze nieuwsbrief.

En of het goed was.....?    

Kijk maar een goed naar al die blije en vrolijke gezichten. Zegt genoeg.... toch?

Fluoparty   -  07/04/2018

Zoals elk jaar geven we een fuif in café Den Booze 
om wat geld in te zamelen voor nieuw materiaal. 
Dit jaar is onze geweldige FLUO-PARTY op 
zaterdag 7 april. Kom dus zeker eens langs en 
breng een hoopje vrienden mee, we beloven je een 
leuke avond. Je steunt er bovendien onze werking 
mee. Dit is trouwens één van de weinige fuiven 
waar je DJ Mark P nog aan het werk kan zien.
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Stage grootmeester JAEYOUNG UM  -  15/04/2018

Op zondag 15/04/18 gaan een aantal van onze trainers naar de dagstage van deze grootmeester. 
Jaeyoung Um is gespecialiseerd in het omzetten van de technieken van onze taegeuk naar realistische 
zelfverdedigingstechnieken.

Zeer interessant dus.

Tess cup Sparring te Ham.   -  21/04/2018

Volgende Tijgers zullen hun uiterste best gaan doen op deze internationale sparringswedstrijd.

- Sam 
- Kjenta 
- Rene
- Lotte
- Lotte 
- Aryan 
- Jarne 
- Lucas 
- Jarno 
- Dario
- Naomi 

We wensen hen ongelooflijk veel succes en een fijne ervaring toe.

Wedstrijd breektesten te Gent.   -  28/04/2018
Dit jaar zullen enkele tijgers ook deelnemen aan een Hanmadangwedstrijd te Genk.

We doen mee in de categorie breektesten zoals hoogtesprong, vertesprong, kracht breektest en 
gedraaide breektest.

De bedoeling is om eens te gaan kijken hoe zo'n wedstrijd juist gaat en volgend jaar met een grotere 
delegatie mee te doen.

Nieuwe boeken - Van Wit tot Zwart.
Zeer binnenkort zal elke tijger een spiksplinternieuw handboek krijgen. Dit handboek hebben wij 
gemaakt in kader van ons nieuw kubgradenprogramma dat volgens ons beter op maat is van onze 
jonge tijgers.  En we zijn hier stiekem toch wel een beetje trots op.

Draag aub zorg voor dit boek.
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Examenfeest met barbecue  -  30/06/2018

Om dit seizoen in schoonheid af te sluiten, houden we zoals elk jaar ons examenfeest in De Valk. 

Dit jaar op zaterdag 30/06/2018 om 14.00 uur met nadien muziek en een heuse barbecue.

Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft mag deelnemen aan het examen.

Iedereen, mammie's, pappies, zusje, broertjes, oma's, opa's, nonkels, tantes, buren, vrienden, kortom 
iedereen mag komen kijken en deelnemen aan de barbecue en dansfeest na het examen.

Voor deelname aan de barbecue vragen we wel om vooraf in te schrijven en te betalen via 
onderstaande strook. Inschrijven kan tot 15 juni 2018. (strookje en betaling af geven aan Patrick).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij, familie............................................................. doen graag mee aan het examenfeest en schrijven ons 
bij deze in voor de BBQ.

Wij eten met ..................................personen  x 1 EUR =  .......................................... (groentjes en brood)

we bestellen ...........................x gem. kipfilet x 4 EUR =  ..........................................  (kipfilet)
         .............................. x gem. steak x 5 EUR =  ..........................................  (steak)

                      ...............................x bbq-worst x 3 EUR =  ..........................................  (worst)
        ..............................x varkenssaté x 3 EUR =  ..........................................  (saté)

         ...............................x spekfakkel x 3 EUR =  ..........................................  (spekfakkel)
        ......................................x scampi x 6 EUR =  ..........................................  (scampi)

                                                                      TOTAAL:  ............................................. EUR

__________________________________________________________________________________________ 

Zomerpauze -  maand juli

Voor de eerste maal in ons 13-jarig bestaan hebben we besloten om toch een zomerpauze in te lassen. 
Dit gedurende de maand juli. Dus in juli zal het GEEN training zijn.

De vorige jaren hebben we gemerkt dat vooral in de maand juli veel mensen op reis waren en dus ook 
niet op de training aanwezig. Het gebeurde dat er meer trainers dan leden waren.

Het leek ons dus logisch om eens een maand te stoppen met trainen. 

Een maandje rust voor iedereen.
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Nieuwe trainigsuren vanaf september
Ondertussen gaat het goed met De Tijgers, we zitten boven de 100 leden. Dit hadden we 13 jaar geleden nooit 
durven dromen. Leuk, leuk, heel leuk.

Maar we moeten deze droom nog waar kunnen maken en kunnen blijven waarmaken in de toekomst.

Wij trainers vinden het belangrijk dat al onze leden plezier blijven hebben in onze trainingen en dan ook nog 
eens blijven bijleren.

Het aanpassen van het kubgradenprogramma met nieuwe gordels en nieuw boek is zeker al een stap in de juiste 
richting.

Het verdelen van de groep -12j in 4 aparte groepen tijdens de training maakt het allemaal nog meer mogelijk. 
Gelukkig hebben we trainers genoeg.

Het probleem met het grote aantal jeugdige tijgers is dat ons 1/3e deeltje van de zaal in de Valk in feite te klein is 
geworden. 

We hebben getracht om tijdens onze trainingen gebruik te kunnen maken van meerdere velden, we hebben 
getracht om onze uren uit te breiden, doch......tevergeefs.  Volgens de Gemeente is er nog maar weinig vrije 
ruimte om uit  te  breiden.  Contact  met al  deze verenigingen gaf  ook geen oplossingen want spijtig  genoeg 
hadden zij ook geen speling.

Momenteel hebben we donderdag 2 delen in de Valk, dit is een voorlopige toegeving van Volleybal (dankjewel 
hiervoor). Vanaf augustus is dit gedaan en hebben we slechts 1 deel ter beschikking. 

Daarom zijn we genoodzaakt om onze trainingsuren aan te passen. Wees gerust we hebben uw reacties op onze 
poll op facebook goed gelezen en we houden hier zeker rekening mee. 

We hopen  enkel  dat  u  ons  kan  begrijpen  dat  we  om de  kwaliteit  van  onze  trainingen  te  kunnen  blijven 
garanderen verplicht zijn deze aanpassingen te doen.

De Kuiperij: 

- elke dinsdag:  19.00 - 20.00 uur 2 aparte groepen -12j en +12j 
   20.00 - 21.00 uur 1 groep (examentraining: poomsea, sparring, breektest, hosinsul) 

De Valk:  

- elke donderdag: 17.30 - 18.20 uur 1e, 2e en 3e leerjaar  
   18.20 - 19.10 uur 4e, 5e en 6e leerjaar 
   19.10 - 20.00 uur +12j 

- elke vrijdag:  18.30 - 19.45 uur  sparringsteam   

Turnzaal Gemeenteschool (nieuw): 

- elke maandag:  17.15 - 18.00 uur bewegingstaekwondo (1e,2e en 3e kleuterklas) 

Indien u niet kan komen trainen tijdens de nieuwe trainingsuren, indien je zusje of broertje in de andere groep 
zit, .............. dan mag je natuurlijk kiezen in welke groep je komt trainen.
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