
 Na het succes van afgelopen 
EK in oktober 2017 blijft het regenen 
met prijzen voor onze WK kandida-
ten.   
 Op vrijdag 14 juli en zaterdag 15 
juli 2018 werden de Wereldkampioen-
schappen  gehouden  in  Greensboro, 
North Carolina, Verenigde Staten. Op 
het grootste WK ooit streden meer dan 
1700 deelnemers uit meer dan 40 lan-
den  mee  voor  de  felbegeerde  titel 
“Grand World Champion Tang Soo Do”.  

GROOT SUCCESS 

VOOR DO JANG  

CHIBAN OP HET  WK 

Groepsfoto van de Nederlandse delegatie die naar het WK is afgereisd. Emma (midden) met de grote kampioensbeker 

De leden van Do Jang Chiban hebben 
uitzonderlijk  gepresteerd:  Emma  en 
Krissi behaalden allebei één maal goud, 
één maal zilver en één maal brons. 
Tatjana heeft  een bronzen medaille 
gewonnen.  Emma en Krissi  hebben 
allebei  de  meeste  punten  gescoord 
voor de Black Belt Female Grand Cup 
(de grote kampioensprijs zwarte band 
voor vrouwen) om zich zo wereldkam-
pioen te mogen noemen. Op basis van 
senioriteit is deze de kampioensbeker 

naar Emma gegaan. Het is vrij bijzon-
der dat twee leden van Do Jang Chiban 
kans hebben gemaakt zichzelf de titel 
van wereldkampioen op te mogen ei-
sen. Wij zijn ontzettend trots op jullie 
allemaal die aan het WK hebben mee-
gedaan! 

Like ons ook op Facebook: 
Vereniging Dojang ChiBan 
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 Op zaterdag 7 juli was het zover: 
de  opening  van  de  nieuwe  locatie. 
Hierbij  komen alle  oude  locaties  in 
Zoetermeer, Den Haag, Delft, Ypen-
burg en Benhtuizen te vervallen en 
wordt dit mooie pand ons Chiban on-
derkomen. De nieuwe locatie ligt in het 
centrum van Ypenburg. Het is altijd de 
droom geweest van onze hoofdinstruc-
teur, Master Babak Javid, om een ei-
gen locatie te hebben, en wat is er nou 
mooier dan zo een droom te verwe-
zenlijken met een groot openingsfeest. 
Voor deze dag is er een speciale gast 
uitgenodigd om het openingsfeest een 
kickstart te geven. Dat was niemand 
minder dan Master Khan uit het Vere-
nigd Koninkrijk. Master Khan is de re-
giovertegenwoordiger van Europa en 
tevens  coach en goede vriend van 
Master Babak. Onder het genot van 
een hapje en drankje werd het een 
feestelijke dag. 
 Zondag 8 juli mochten de leer-
lingen genieten van een bijzondere les 
van Master Khan op de nieuwe locatie. 
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