NIEUWSBRIEF
BESTE LEERLING, OUDER(S),

SPORTSCHOOL WEETJES

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om
even een stapje terug te doen en te relaxen.

Wist je dat….

Maar ook in de zomer heeft iedereen de
gelegenheid om te trainen middels een
aangepast zomerrooster! En er staan allerlei
activiteiten gepland… het beloofd alweer
een lekker actief seizoen te worden!

• Onze instructeurs, leraren en
assistenten allemaal
vrijwilligers zijn.

Mocht u nog vragen hebben kunt u ons altijd
vragen voor/ na de les of stuur een email
naar info@taekwon.nl.
Vergeet ook vooral niet de onze site
www.taekwon.nl te bekijken!

VERBOUWING
In

de maanden juli en augustus
gaat
ons
DragonCentrum
verbouwd worden!! Er zullen
nieuwe ramen worden geplaatst
en ook de ingang zal worden vervangen
door andere deuren en ramen! Ook word de
buitenkant geverfd en de gevel opnieuw
gevoegd. Het eindresultaat zal er super strak
weer uitzien en het nieuwe seizoen zullen we
weer fris kunnen starten!
Vanaf 2 september zullen we
feestelijk starten In onze nieuwe
Dragoncentrum en zullen alle
lessen weer plaatsvinden op de
bekende reguliere tijden!

Stichting Hwa-Rang Dragon

Website: www.taekwon.nl

• Wij 21 jaar bestaan, sinds
1998.

• De instructeurs minimaal 10
jaar ervaring hebben, zelf
actief trainen en regelmatig
cursussen volgen.
• Onze hoofdinstructeur
internationaal gecertificeerd
Instructeur is door Kukkiwon,
World Taekwondo
Headquarters.
• Zij bij de internationale
masterclass 2013, een prijs
voor beste master performer
van Europa ontving.
• Een feestcommissie heeft.
• Een denktank groep heeft.
• Wij ook Jiu Jitsu voor
volwassenen geven.
• Speciale uren heeft voor
degene die zich willen
specialiseren op taekwondo
sparring en/ of stijl
• Een professioneel Sparring
Team, Dutch Top Team, die
op internationaal niveau
meedraait

E-mail: Info@taekwon.nl

AANGEPAST ZOMERROOSTER

Er zal in de periode 16 juli t/m 20 augustus
een aangepast zomerrooster zijn! Er zal
zowel binnen als buiten getraind kunnen
worden. De trainingen zijn voor elke
bandkleur en elke leeftijd! We trainen in
joggingbroek/korte broek en T-shirt (zonder
band). Uitzondering voor BJJ..

FightNight
16 juli t/m 20 augustus,
Elke dinsdag 19:30-20:30
Gymzaal ‘de Meer’, Erasmuslaan 3, Haarlem

Taekwondo Bootcamp
16 juli t/m 20 augustus,
Elke zaterdag10:30-11:45
Kraantje Lek, Duinlustweg 22, Overveen

Start reguliere lessen vanaf maandag 2
september in onze nieuwe DragonGym!!

AGENDA 2019
AUGUSTUS
31
Sportmarkt Heemstede
SEPTEMBER
2
START REGULIERE LESSEN
14
LERAREN DINNER
16-21 OPEN TRAININGEN DRAGON
GYM, TKD & BJJ
28
EGJJF EUROPEAN CUP BJJ
29
OPEN ILYO KYORUGI,
AARSCHOT – BELGIE
OKTOBER
5
NK POOMSAE , OSS
11
DEN HAAG OPEN
25-27 SERVIA OPEN G-1
26
TTE OPEN
NOVEMBER
1-3
EGJJF AUTUMN CAMP BJJ
2
HEREXAMENS (DAN) TBN
9-10
KROATIE OPEN G-1
16-17 FRENCH OPEN G-1
23
ROTTERDAM OPEN
24
STIJLCURSUS TBN
DECEMBER
1
KUP EXAMENS HWARANG
DRAGON
14
BJJ DUTCH OPEN
14
DANEXAMEN TBN
8
YOO SIN JEUGDTOERNOOI
SPARRING & POOMSAE
NIJMEGEN

VAKANTIE PERIODE
•

HERFSTVAKANTIE 2019
19 - 27 OKTOBER

•

KERSTVAKANTIE 2019
21 - 5 JANUARI ‘20

BESTELLEN VAN
BESCHERMING/ KLEDING

Fijne vakantie!
TEAM HWA-RANG DRAGON

Via een mailtje naar info@taekwon.nl
of via de leraar kun je de juiste
bescherming en/of taekwondopak/
jiujitsupak bestellen. Geef duidelijk
aan welke maat je wilt. Deze
bestellen we voor je en word binnen
een week geleverd. Voorwaarde is
dat de bestelling van tevoren(of met
de bestelling) word gedaan. Dit kan
d.m.v. het bedrag over te maken
naar St. HwaRang Dragon
NL04RABO 0113963149.
Twee keer per jaar is er de
mogelijkheid om ook Dragonwear

Stichting Hwa-Rang Dragon

Website: www.taekwon.nl

E-mail: Info@taekwon.nl

