
Beleidsplan VZW TAEKWONDO KEUMGANG 2015-2025 

Doelstelling 
 

Missie van de club 

Taekwondo aanbieden aan een breed doelpubliek, competitief en recreatief, waarbij 

iedereen zich volgens zijn mogelijkheden maximaal kan ontplooien binnen een sterke 

clubomgeving. 

TKDschool Keumgang vzw = door een sterke structuur streven naar optimale 

kwaliteit. 

Concretisering in volgende doelstellingen 

De VZW uitbouwen tot de best gestructureerde Taekwondoschool van Vlaanderen met 

een goed opgeleide en gemotiveerde trainersstaf die 200 leden van 5 tot 75 jaar 

wekelijks een degelijke en aangepaste taekwondo vorming geeft 

Een Taekwondoschool uitbouwen zodat de recreatieve maar vooral de competitie 

gerichte taekwondo beoefenaar inzake sparring op regionaal, nationaal zowel als 

internationaal vlak, op zijn niveau aan zijn trekken komt. 

Deze Taekwondoschool uitbouwen tot een voorbeeld in Vlaanderen en een binnen de 

Europese Taekwondowereld gerespecteerde sparring school. 

  

 

Evaluatie Seizoen 2015- 2016 VZW TKDschool Keumgang  
 

Bestuur 
Geen wijzigingen 

Leden 
Via  initiaties op scholen en sportkampen hebben wij onze doelgroep van leerlingen lager onderwijs 

proberen te bereiken. Deze initiatieven hebben  geresulteerd in een aantal nieuwe leden. 



Het grote trainingsaanbod biedt de mogelijkheid om iedereen op zijn niveau te laten trainen en zeer 

specifieke wedstrijdtrainingen te organiseren. 

De resultaten hiervan zijn de laatste seizoenen duidelijk vast te stellen. Het niveau van onze 

wedstrijdploegen is zeer sterk vooruit gegaan. Nieuwe leden leren zeer snel de basis en groeien 

makkelijker door . 

Aandachtspunt blijft om de ledenwerving op peil te houden en de doorstroming richting sparring te 

faciliteren ten einde een brede basis onder de top te behouden om te vermijden dat zoals in zo vele 

clubs enkel een steeds smaller wordende top alle aandacht opeist. 

We blijven een club die zowel recreatief als wedstrijdgericht wil en moet werken . 

Uitbouw trainingen 
Momenteel wordt er 6 dagen per week getraind in de zaal boven het zwembad in Diest. 

Het verder uitbouwen van de trainingen is niet nodig, er is spreiding over groepen als volgt 

Kleuters ( tot 6 jaar) op zaterdag om 16.00 uur vanaf 01 september ook op woensdagnamiddag 

tussen 18.00 en 19.00 uur 

Recreanten ( lees + 35 jarigen ) op dinsdag en vrijdag 

leeftijdsgroep 6-14 jarigen dinsdag, woensdag en vrijdag 

+ 14 jarigen dinsdag en vrijdag 

Een algemene groepstraining op zaterdagnamiddag. 

Algemene trainingen : maandag woensdag Donderdag en vrijdag 

Sparringtrainingen : dinsdag woensdag Vrijdag. 

Er zijn mogelijkheden om een extra training op maandag te organiseren  ( vrije uren in de zaal ) maar 

dit zal in de eerste plaats afhangen van de groei van het ledenaantal. 

Wedstrijden 
Zie verslag Jeugdsportcoördinator hierna 

Een zeer succesvol seizoen voor de sparring met als hoogtepunten  medailles op top tornooien in 

Kroatië Nederland Spanje en Oostenrijk ( zie jeugdsportbeleidsnota). 

De Europese titel van Anke Gevers is op dit ogenblik de kers op de taart voor onze werking. 

3 van onze leden zijn nu lid van het Nationale team. 

Het wordt  zaak om hier in de toekomst een verlenging aan te blijven geven en zoals hiervoor gezegd 

voor voldoende doorstroming naar deze hoog niveau wedstrijdploeg te zorgen. Met dit doel worden 

er nauwe contacten onderhouden met de club in Tienen. 

Poomsea is voorlopig geen doel op zich meer. De samenwerking met Chris Thoen  een 7de dan is een 

meerwaarde en wordt verder gezet. 

 

Werking 
Er zijn binnen de trainingen een aantal herschikkingen gebeurd ( zie verslag jeugdsportcoördinator 

hierna) 

Doelstellingen voor het seizoen 2015 -2016 
De verdere groei van het ledenaantal. Door initiaties in scholen, promoties in de stad , organisatie 

sportkampen ism de stad Diest. 

De initiaties en de sportkampen hebben in het vorige seizoen bewezen een goede manier te zijn om  



nieuwe leden te werven. 

Hierop wordt daarom ook in het nieuwe seizoen verder ingezet. Daarnaast verleenden wij onze volle 

medewerking aan de BLOSO sportmarkt in Diest op 19 september. De ervaring in Tienen en Diest de  

vorige jaren leert dat ook dit een ideaal medium is om onze sport onder de aandacht van een groot 

aantal mensen te brengen. De datum in Diest is ideaal m.o.o. het nieuwe seizoen. 

De breuk met de vroegere trainingsaanpak voor de stijlwedstrijden heeft ons (wedstrijd)leden gekost 

maar is noodzakelijk om onze doelstellingen te realiseren. We streven voorlopig niet meer naar een 

poomseaploeg, poomseawedstijden werken op dit ogenblik drempelverlagend voor deelname aan 

wedstrijden met als doel leden te laten deelnemen aan sparringwedstrijden . 

Op 30 januari en -31 januari 2016  organiseerden we de Keumgang open sparring voor het eerst 

verspreid over 2 dagen met +/- 500 deelnemers en zaterdag een competitie op hoog niveau was dit 

een  schot in de roos. 

Deze wedstrijden vormen één van de hoogtepunten in het seizoen 2015-2016.. 

Het gaf ons de mogelijkheid om aan de buitenwereld, de taekwondowereld en onze leden en hun 

ouders te tonen wat de sport is, welk niveau onze leden halen, onze club op de (internationale) kaart 

te plaatsen en te netwerken. 

De sparringstage van 31/07-04/08 /2015 heeft dit nog versterkt.  

Wij gaan er van uit dat onze wedstrijden in 2017 kwalitatief nog beter bezet zullen worden. De 

succesvolle sparring stage zal ook in 2016 – van 29 juli t/m 02 augustus - herhaald worden. 

. 

 

Het bestuur 

David Beckers Hilde Vanrompay Gunter Engelen  Louis Vicca 

Voorzitter Secretaris  Penningmeester Bestuurder 

 

  



EVALUATIE SEIZOEN 2014-2015 Jeugdsportcoördinator 

Wedstrijdteam sparring: 

Professionalisering 

Nicholas, Jamie Anke Martijn en Niel in aangepaste vorm zijn vaste deelnemers op 

internationale tornooien. Zij volgen doorgedreven programma’s. De andere 

kampers krijgen het programma ook doorgestuurd en voeren hier een groot 

gedeelte van uit. De trainingskwantiteit is gestegen naar ca. 10u/week. Dit is 

toereikend voor het niveau van wedstrijden waar onze leden nu aan deelnemen 

maar leden die grotere ambities hebben zullen deze trainingstijd moeten uitbreiden, 

tot op dit ogenblik is daar – Nicolas uitgezonderd -  o.m. o.w.v. schooluren nog 

geen ruimte voor. 

Door de hogere belasting was het noodzakelijk om de stabilisatietraining op te 

drijven. Alle leden van het wedstrijdteam hebben een persoonlijk 

stabilisatieprogramma. Opvallend: ook dit seizoen werd bij niemand een 

noemenswaardige blessure vastgesteld. Wel hebben sommige kampers last van de 

groeischijven maar volgens geraadpleegde specialisten houdt dit geen risico’s in. 

De BOSU maakt extra stabilisatieoefeningen mogelijk. 

Kampers krijgen begeleiding met hun voeding.  

De aankoop van (extra) elektronische pantsers en transponders was zeker een 

meerwaarde. Ze werden erg frequent gebruikt. 

Leden sparringteam 

De lat ligt zeer hoog in onze club - in het seizoen 2014-2015 zijn er 2 kampers 

afgevallen.. Door het stijgende niveau van de leden en het optrekken van het 

trainingsvolume van de top is het normaal dat er zijn die voor de top afhaken, De 

uitdaging zal zijn om deze leden op een lager niveau actief te kunnen houden maar 

ervaring leert dat dat haast onmogelijk is wegens het verlies van uitdaging en dus 

motivatie. 

Niel : evolueert zeer snel naar een hoger niveau. Heeft een zeer groot potentieel. 

Nicolas: beëindigde zijn humaniora. Heeft in samenspraak met mij voor de 

combinatie hogere studies in Antwerpen en trainen met het nationale team gekozen. 

Blijft echter verbonden aan de club en het sparringsteam. Sportief heeft hij mooie 

resultaten gehaald de schoolresultaten waren echter ondermaats. 

Er zijn 5 jeugdleden toegetreden tot het sparringteam – Lies, Tasha, Hanne, Céline 

en Bjarne. Ze zijn heel snel geëvolueerd, in Rotterdam domineerden ze alle 5 hun 

poule en haalden ze 5 gouden medailles. Later op het seizoen is ook Elana 



frequenter beginnen deelnemen aan de wedstrijdtrainingen maar zij heeft 

ondertussen terug afgehaakt. 

Problemen: 

Een wedstrijdteam van dit kaliber moet dagelijks erg specifiek trainen.  

Het feit dat Nicolas Martijn en Anke doorgroeien naar het nationale team maar ook 

mijn aanstelling als assistent bondscoach geeft mij de ruimte om de andere leden 

beter te begeleiden en ook de instroom ( = nieuwe leden ) beter op te vangen. 

Dit maakt dat zelfs als er niet opgesplitst wordt (zoals sommige dinsdagen) er wel 

gedifferentieerde oefeningen zullen gegeven worden en ook veel zal bijgestuurd 

worden.  

Instroom sparring: 

Groot succes qua aantal deelnemers. Begonnen met ca. 4 deelnemers tot nu ca. 15 

deelnemers. 

Beoordeling 

Groep is op sommige dagen zeer groot, assistentie is dan aangewezen . 

Tornooi 

Ik verwijs naar de specifieke evaluatie.  

Beoordeling: Een belangrijk ijkpunt in de werking . Is een mooi streefdoel om met 

de instroom naartoe te werken voor sparring. Werken aan de verdere uitbouw = 

buitenlandse clubs proberen aan te trekken om de kwaliteit op te trekken. Blijft een 

baken waarop we onze jeugdwerking kunnen richten. 

Internationale sparringstage 

Werd dit seizoen voor de tweede keer georganiseerd. 

Het succes van deze stage zowel kwantitatief als het niveau van de deelnemers  - op 

het EK zijn er 4 deelnemers van onze stage Europees junioren kampioen geworden 

2 haalden een bronzen medaille, Ryan Drebes uit Duitsland werd een maand later 

wereldkampioen bij de Cadetten - zowel als de kwaliteit van de trainingen en de 

goede sfeer maken dat het in de toekomst moeilijk te overtreffen wordt. 

Deze stage heeft de band tussen de kernleden hun ouders en de aanwezige 

(buitenlandse) trainers, kampers en scheidsrechters substantieel verstevigd. 

Iedereen die aanwezig was vroeg om deze stage in het komende seizoen opnieuw te 

organiseren. Alle aanwezige buitenlandse clubs hebben ondertussen al hun 

deelname aan de volgende stage bevestigd. 

Deelname aan buitenlandse stages 



In april hebben 3 leden deelgenomen aan een stage in Spanje. In augustus namen 6 

leden deel aan een stage in Griekenland. Beide stages werden een combinatie van 

trainen, vriendschapsbanden met buitenlandse atleten smeden, andere culturen 

opsnuiven, teambuilding maar vooral beseffen dat we qua niveau zeker tot de 

subtop in Europa behoren. 

Recreantentraining 

Jongeren: We hebben met directe concurrentie te kampen door het initiatief van 

Wim Dehasque. Dit heeft leden gekost. Onze trainingen zijn evenwel het ganse jaar 

goed opgevuld. De groep wordt meestal in de loop van het seizoen kleiner door de 

doorstroming naar de respectievelijke wedstrijdtrainingen. 

Beoordeling: ook volgend seizoen het accent op ledenwerving blijven leggen, 

Momenteel werk ik via contacten met LO leraren actief aan het organiseren van 

initiaties in de scholen uit de buurt. Ervaring leert dat dat naast sportkampen de 

beste manier is om leden te werven. In de zomer worden een 3 tal sportkampen 

georganiseerd ( zowel in Diest als in de buurgemeenten dit om voldoende breed te 

kunnen rekruteren). 

De ouderen Groep is zwaar afgeroomd door de concurrentie van Wim ( trainde 

samen met zijn vader met die mensen en heeft ze meegetrokken).  

De speciale oudertraining heeft aangetoond dat er potentieel zit tussen de ouders 

van nieuwe leden. Deze groep is tijdens het seizoen terug aangegroeid. 

Beoordeling:  Deze groep ouders recreanten is belangrijk om de drop out te 

beperken ( gezinnen doen samen dezelfde sport ) daarnaast is ze belangrijk voor 

ondersteuning op de sportieve en extra- sportieve activiteiten van de club. De start 

van de training op dinsdag werd met een half uur verlaat en dit heeft een positieve 

invloed gehad ( de leden raken nu makkelijker tijdig op de training). 

Globaal : de invulling van de trainingen is in de loop van het seizoen bijgestuurd. 

De sfeer is goed, het doel is om in de loop van het volgende seizoen het niveau van 

de trainers en als gevolg daarvan van de trainingen te verbeteren door feed back, 

opleiding en regelmatige evaluaties. 

Eetdag 

Naar aanleiding van de vorige eetdag werd ipv een datum in het begin van het jaar 

verschoven naar september en ook de kaart werd aangepast. De eetdag is 

doorgegaan op 20 september 2014. 

Het grimeren door Anke en het animeren met ballonnen door Shauni op de vorige 

eetdag sloeg aan bij de kinderen. 



Er werd een tombola georganiseerd om de sterk gestegen wedstrijdkosten te helpen 

dragen. 

Beoordeling 

Het enthousiasme voor de eetdag is onder de leden zeer laag. Dat is niet alleen te 

wijten aan de kaart ook de vorige jaren waren de inschrijvingen dalend. 

Allochtonen zijn nog nooit naar onze eetdag gekomen. De nieuwe formule heeft het 

voordeel dat met een relatief kleine inspanning – die altijd van dezelfden moet 

komen - een behoorlijk financieel resultaat moet mogelijk zijn. Het was vorige keer 

het eerste jaar dat we het op deze manier deden met de huidige bijsturing kan dit 

een goed concept worden. 

Sint 

We hebben goede sinten, we hebben een nieuwe Piet gevonden. Wordt door de 

leden zeer gewaardeerd. Beoordeling: Zeker verder zetten. De investering in kledij 

en snoepzakjes levert op langere termijn meerwaarde op. Maakt de club breder en 

menselijker. 

Kerstfeest 

De huidige zaal is een hele vooruitgang het programma zit goed een ideaal moment 

voor contacten met ouders halfweg het seizoen Ideaal om veel leden en ouders te 

bereiken om de clubwerking toe te lichten – tonen wat we het afgelopen jaar 

verwezenlijkt hebben – uitleggen wat we in de 2de helft van het seizoen gaan doen. 

Beoordeling ankerpunt in onze werking 

Schaatsen in Hasselt 

Wordt een traditie. De opkomst blijft groot, ideale mix om leden en ouders samen 

een activiteit te laten uitvoeren. 

Beoordeling een duidelijke meerwaarde in onze clubwerking. 

Sportkampen 

Ook hier hebben we zoals in alles concurrentie van Wim. De opkomst voor onze 

kampen was evenwel heel hoog, er zijn ook nieuwe leden uit gekomen. Worden 

vooral ingevuld door onze jonge trainers ( onder supervisie) 

Beoordeling combineert ledenwerving met opleiding van onze jonge trainers. In de 

toekomst verder blijven op inzetten. 

Sponsoring 



Knappe bedragen binnen gehaald, maar er zal waarschijnlijk nog wat meer nodig 

zijn door het grote succes van het sparringteam en de  instroom die eraan komt. 

* Chocoladeverkoop 

* Trainingen die gesponsord werden 

* Papillon 

* Steep Consult 

Wat volgt? 

Beoordeling 

Er is inderdaad een grote stap vooruit gezet inzake sponsoring. Maar alle kanalen 

zijn m.i. nog niet uitgeput we moeten ook op dit vlak de leden en ouders meer 

stimuleren en creatieve en innovatieve formules uitwerken en aanbieden. 

Belangrijkste doelen komend seizoen 

LEDENWERVING:  

Verhogen van het niveau van onze trainers en de trainingen 

Sparring: 

-Zorgen dat de doorgroei van  Nicholas Martijn en Anke naar het nationale team 

samen met de groeiende bekendheid van wereld – en Europees kampioen Jauad 

Aachab een meerwaarde wordt voor onze andere leden 

-oogsten met Martijn, Anke, op hoog niveau 

-doorstart met Jamie na een kwakkelseizoen als gevolg van overstap naar junioren 

en ziekte. 

-Verder bouwen met Niel, Lies, Tasha, Hanne, Célien, Bjarne 

-deelname aan wedstrijden door kampers van de instroom Elana is de eerste die 

hiervoor in aanmerking komt. 

Beoordeling 

De verdere uitbreiding van het aantal leden is een must om de huidige zeer brede 

werking te kunnen aanhouden. Dit vereist de inzet van het bestuur en alle trainers. 



Ik stel echter vast dat er weinig of geen initiatieven genomen worden om Demo’s te 

geven laat staan dat er leden willen komen opdagen om demo’s te bevolken. 

Daarom : de accentuering van het recreatief trainen - d.i. trainen niet alleen met het 

doel om aan sparring – en/of poomseawedstrijden deel te nemen – moet verder 

gezet worden . Dit betekent dat er iemand binnen de trainersstaf dit op zich moet 

nemen en opvolgen. Recreatief trainen bindt leden aan de club, dit combineren met 

het inoefenen van vaste structuren voor Demo’s geeft doelen aan recreatieve leden 

om ergens naartoe te werken.  

Voordelen: we binden leden ( vermindering drop out) we komen naar buiten wat 

nieuwe leden kan aantrekken – we krijgen meer omkadering en bredere steun voor 

onze evenementen. 

Er moeten binnen de trainersstaf hernieuwde afspraken gemaakt worden om het 

volgende seizoen dit consequent in de praktijk te brengen. 

De boodschap moet zijn dat trainer zijn bij Taekwondoschool Keumgang veel meer 

is dan alleen je training te geven. Het betekent ook engagement om de leden naar 

de niveaus te brengen die ze in zich hebben, het betekent engagement naar de 

verdere uitbouw van de club en het engagement alle initiatieven en evenementen 

van de club(s) maximaal te ondersteunen. 

Danexamens: duidelijke – schriftelijke - richtlijnen zijn uit gewerkt over hoe een 

danexamen binnen de Taekwondoschool Keumgang voorbereid wordt en hoe dit 

proces door de trainersstaf begeleid wordt. Dit om te vermijden dat de 

voorbereiding van een danexamen een verhaal wordt waar iedere kandidaat zijn 

eigen invulling en interpretaties aan geeft. 

Voor het examen voor eerste keup wordt binnen de taekwondoschool Keumgang 

hetzelfde examen afgenomen als een danexamen voor eerste poom /dan. Kan dit 

niet op de normale examendagen dan wordt dit georganiseerd op andere momenten. 

Nadien heeft men een (half) jaar om alles te perfectioneren samen met een (vaste) 

partner. 

Jelle Vicca Hoofdtrainer Jeugdsportcoördinator 

 


