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De zomervakantie is weer voorbij en de herfst is 
begonnen! Chiban maakt zich klaar voor een 
nieuw dynamisch schooljaar.


Wat zijn de nieuwtjes binnen Chiban-familie? En 
wat kunnen we dit seizoen verwachten?


Examens juni 2019 
De naam van onze Dojang, (in Koreaans: 가족 ) 
betekent “familie" om twee redenen:


• De Dojang is ons tweede thuis: we trainen 
samen in voor- en tegenspoed, net als een 
echte familie.


• Binnen Chiban hebben we veel gezinnen die 
samen trainen en gezamenlijk door het 
bandensysteem heengaan. De fami l ie 
Moorman is daar een goed voorbeeld van: zij 
dragen allemaal de blauwe band. Na jaren van 
hard werken, toewijding, bloed, zweet en 
tranen zijn zij alle vier geslaagd voor hun Cho 
Dan Bo examen (blauwe band). Zij beginnen 
nu aan het voorbereidingstraject voor zwarte 
band, een nieuw hoofdstuk in hun Tang Soo 
Do carrière. De blauwe band symboliseert 
bescheidenheid, respect en eer. Van harte 
gefeliciteerd met jullie prestatie, Rianne, 
Vincent, Frank en Martijn! We zijn trots op jullie!


• Natuurlijk zijn er nog veel meer families die 
samen trainen en groeien bij Chiban: Richard 
en Riley (vader en zoon); Jeroen, Floris en 
Lotte (vader, zoon en dochter); Karen en Mette 
(moeder en dochter); Sabine en Isabel (moeder 
en dochter); en Martin en Stan (vader en zoon).

Nederlandse 
Kampioenschappen 
(regio 11)  
15 juni 2019 

Onze gedreven leerlingen hebben zichzelf weer 
bewezen bij de Nederlandse Kampioenschappen 
Tang Soo Do. Samen hebben zij bijna alle 
kampioensbekers in de wacht gesleept.


Felicitaties aan alle Chibanners die eerste, 
tweede en derde prijzen hebben gewonnen. Op 
naar de volgende wedstrijden, waar we nóg meer 
zullen groeien.


Fel ici tat ies aan de leden die de grote 
kampioensprijzen hebben gewonnen (zie foto 
linksboven op de volgende bladzijde):


* Riley (6e Gup) 

* Nicole (6e Gup) 

* Kushi (2e Gup) 

* Vincent (Cho Dan Bo) 

* Krissi (2e Dan) 



Regionale 
Kampioenschappen 
Panama (regio 18) 
14 juli 2019 

Middenin een bloedhete zomer deed Gilberto 
mee aan de Regionale Kampioenschappen van 
regio 18 in Panama, waar hij – natuurlijk – de 
kampioensbeker mee naar huis nam! 


15 juni 2019 

De kampioenschappen waren 
nog specialer vanwege de 
promotie van twee van onze 
grootste voorbeelden: Tony 
en Gilberto ontvingen hun 
Sam Dan (3e Dan zwarte 
band). We zijn trots op jullie. 


Gilberto and Tony! 



Women's Self Defence 
Wanneer: Elke donderdag van 20:00 tot 21:00

Kosten: € 7,50 per les of € 75 voor een strippenkaart van 10 lessen


In September startte Kyo Sah Nim (2e Dan Instructeur) Tatjana Klein een les 
voor alleen vrouwen! 


Tatjana en haar vrouwelijke strijders trainen elke week: een dynamische 
workout in combinatie met Tang Soo Do technieken. Momenteel bestaat de 
groep uit ongeveer 10 dames en groeit langzaam maar zeker groter.


We zijn ontzettend trots op Tatjana’s initiatief en de transformatie van deze 
nieuwe groep. Wij wensen haar voor nu veel succes en nodigen jullie allen 
uit om jullie vriendinnen, moeders, tantes en oma’s mee te nemen naar 
deze les voor vrouwen én door vrouwen!

In de volgende 
nieuwsbrief: 
Oktober is een drukke maand geweest, dus 
verwacht een volle volgende nieuwsbrief:


• Judging examens


• Zwarte band examens


• Europese Kampioenschappen

Leadership Clinic, Nottingham 
Verenigd Koninkrijk 
Wat is de volgende stap na je 3e Dan zwarte band? Boo-Sah Bum Nim 
Victor Horbowiec weet er alles van. Hij was een inspiratie voor ons allemaal 
met zijn fantastische prestaties en persoonlijke mijlpaal toen hij werd 
uitgenodigd voor zijn eerste Leadership Clinic met Masters van over de 
hele wereld, inclusief de Grootmeester (Kwan Chang Nim) Robert 
Beaudoin.


Boo-Sah Bum Nim Victor keerde terug van zijn eerste clinic in het Verenigd 
Koninkrijk met een overmaat aan energie en positiviteit. Hij deelde zijn 
ervaringen met ons en bracht de kennis van de clinic naar onze dojang, 
zoals hernieuwde interpretatie van technieken die de Masters en onze 
Grootmeester hier bespraken. Boo-Sah Bum Nim werd ook nog eens 
gevraagd om een warming-up voor de Masters te draaien, wat “een erg 
successvolle sessie met veel positieve feedback” was volgens onze Master 
Babak Javid. Master Javid was in Engeland om de Europese Masters Clinic 
bij te wonen. 

Bezoek onze school:


Brigantijnlaan 207A

2496 ZS Den Haag (Ypenburg)


Contact us via:

www.chiban.nl or babak@chiban.nl 

http://www.chiban.nl
mailto:babak@chiban.nl

