
Iedereen goed uitgerust?  Wij staan klaar voor een nieuw sportjaar! 

 

De nieuwe leden  heten we welkom in onze club., evenals de  bestaande leden.  Ben je nieuw 

in de club en heb je vragen, dan kan je mij steeds vinden op de club tijdens de trainingsdagen.  

 

Wenst u uw lidgeld en verzekering in order te brengen, dat kan u op woensdag ook  hier-

voor bij Sabine terecht. Op andere dagen mag u dit afhandelen met de trainer van dienst. 

 

Op naar een sportief topjaar!                                                                     先生 Sensei Luc 

I N  D I T  

N U M M E R :  

Welkom 1 

Qi gong 1 

Verzekering 2 

Uren training 2 

WKS VZW 

Nieuwsbrief WKS 
S E P T E M B E R   2 0 1 0   

  K A R A T E  

  J U - J I T S U  

  T A E - B O  

 K Y U S H O  

 
Welkom ! 

Qi Gong ? 

Qi Gong is een onderdeel van de Chinese leer, die men zich aanleert, om de licha-

melijke en geestelijk gezondheid te behouden en te verbeteren. 

 

Qi Gong oefeningen zijn meestal op zichzelf staande oefeningen waarbij men de li-

chaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon beweegt, en deze bewegingen 

enige malen herhaalt, alvorens men naar een volgende beweging overstapt. Een Qi 

Gong oefening kan ook statisch zijn waarbij een staande of zittende houding langere 

tijd wordt aangehouden. Verder wordt de nadruk gelegd op ademhalingsoefeningen 

 

Het herhaaldelijk bewegen en correct ademhalen wordt geacht de stroming van Qi 

(Chi =levensenergie) in het lichaam positief te beïnvloeden. Elk lichaamdeel (met de 

nadruk op interne organen) wordt geacht een zekere mate van qi te hebben. De qi 

in alle lichaamsdelen is, als ze gezond zijn, in balans. Door het uitvoeren van de Qi 

Gong oefeningen poogt men deze balans te onderhouden of te herstellen. 

 

 

Voor wie is deze sport bestemd 

Deze sport is werkelijk voor iedereen weggelegd. Iedereen, van 5 tot 70+, kan deze 

sport aanleren. Er is totaal geen voorkennis of conditie vereist! 

 

 

Wanneer gaat het door? 

Wij beoefenen Qi Gong op maandagavond telkens van 20u45 tot 22u15 en dit 

vanaf 27/09/2010. Men kan op ieder moment instappen in de reeks. 



WKS vzw  

Kortrijkstraat 95 

8560 Wevelgem 

Website : www.WKSVZW.be 

Voorzitter vzw: E-mail: luc.wks@skynet.be 

Trainingsdagen Seizoen 2010-2011 

 Maandag 

   18u30-19u30 Karate jeugd 

   19u30-20u45 karate volwassenen 

   20u45-2215 Qi Gong 

 Dinsdag 

   18u30-19u30 Jiujitsu jeugd 

   19u30-21u00 Jiujitsu volwassenen 

Woensdag  

   17u00-18u00 bewegingsleer 

   18u00-19u00 Karate jeugd 

   19u30-20u30 Karate Volwassenen 

    20u30-21u30 Tae-bo 

Donderdag 

   18u30-19u30 Jiujitsu jeugd 

   19u30-21u00 Jiujitsu volwassenen 

    21u00-22u00 Kyusho    

De Sportverzekering ! 

Dat sporten gezond is, daar zijn we allen van overtuigd. Bovendien doen de Trainers van WKS er 

alles aan om de trainingen veilig te laten verlopen.  TOCH is het noodzakelijk om steeds in orde te 

zijn met de sportverzekering.  Voor Ju-Jitsu en Karate is dit bovendien VERPLICHT voor iedere aan-

gesloten sporter. Deze verplichting wordt opgelegd door de federatie van deze sporten.  

 

Heb je een ongeval, laat het dan direct weten aan de aanwezige trainer. 

 

HOE weet ik nu dat ik in orde ben, 

Bij de Ju-Jitsu dient verzekeringsbijdrage via de club betaald te worden. Deze stort dit dan door 

naar de Fjjv federatie. Vanuit de federatie bekomt u dan een nieuw ‘blauwe’ omslag voor uw boekje. 

Daarop staat de geldigheid van je verzekering. 

 

Bij de Karate federatie gaat het anders te werk. Vanuit de federatie bekom je thuis een brief een 

maand voor het vervallen van je verzekering. De brief beschrijft hoe je uw verzekeringsbijdrage 

moet overmaken aan de federatie (en dus NIET aan de club!) Na enige tijd bekomt de club dan uw 

verzekeringskaart die je dan best achteraan uw karateboekje vastzet.  Ben je nieuw bij de karate, 

dan moet je uw eerste verzekeringsbijdrage WEL aan de club betalen. 

 

Het bestuur van WKS vzw 
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