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Deze sportvereniging staat onder leiding van 
Sabum David Chung (Taekwondo, Kyuktooki, 
Karate) die de groepen leidt en onderwijst.
De nadruk ligt op zelfbeheersing, agressieregu-
latie en discipline, echter; samen plezier maken 
tijdens het trainen hoort daar vanzelfsprekend 
ook bij! 

De lessen bevatten uiteenlopende elementen 
waaronder o.a. cardio & stretching, motorische 
oefeningen, pad & bag workout en het onderdeel 
sparring (light contact, point fighting en semi-
contact). Andere voorkomende onderdelen zijn 
bijvoorbeeld Tuls (vormen), breektesten, hosinsul 
(zelfverdediging) en combi traptechnieken. 

Sportvereniging Chung Do Kwan ITF 
Taekwon-Do & Korean Kickboxing 

in Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn

De kunsten zijn te leren door jong en oud, ieder 
traint naar zijn of haar eigen capaciteit met de 
motivatie om langzaamaan op te bouwen naar 
een hoger gewenst trainingsniveau. Er is geen 
tijdschema: iedereen traint en behaalt de niveau’s 
op zijn of haar eigen tempo, waarmee het gemak-
kelijker vol te houden is i.p.v. de lat onnodig hoog 
te leggen. Hiermee voorkom je ook onnodige 
teleurstellingen en kun je de sport makkelijker 
integreren in je dagelijkse leefpatroon, zeker 
wanneer je bijvoorbeeld al tijden niets aan sport 
hebt gedaan of geblesseerd bent geweest.

De Kyuk Too Ki (Korean Kickboxing) lessen 
worden verzorgd in groepslessen waarbij de 
lessen zijn ingedeeld naar doelgroepen (jeugd, 
tieners, dames, gemengd en clinics).
De lessen zijn een pittige workout, waarbij het 
onderscheid gevonden kan worden in de lage 
blessure intervallen. Er wordt op een beheerste 
manier getraind en de sparringsonderdelen ge-
schieden middels goede bescherming en duide-
lijke onderlinge afspraken en trainings-etiquetten, 
hierdoor hoef je dus niet systematisch bont en 
blauw op het werk of op school te verschijnen 
(met dank aan het semi-contact systeem).
Cardio onderdelen als core training, rope jum-
ping, padtraining.

Korean kickboxing en weerbaarheidslessen 
voor tieners vanaf 12/13 jaar (J/M) 
Deze lessen starten weer eind september. Je 
kunt je aanmelden via david@chungdokwan.nl. 
Voor informatie kijk ook op www.chungdokwan.nl 
of bel 06 - 2543 3375

De Kleine krijgers
Wij bieden trainingen onder de naam “de kleine 
krijgers” welke de kinderen op speelse wijze 
weerbaarder, zelfverzekerd en zowel fysiek en 
mentaal sterker zullen maken! 

Het programma bevat onderdelen uit het 
Taekwon-Do, Karate en het Koreaans Kickboxen, 
waarbij de kinderen op een veilige maar Wook 
speelse manier zich bepaalde essentiële weer-
baarheidstechnieken eigen zullen maken. Denk 
hierbij ook aan val- en roloefeningen, weerbaar-
heid bij duwen en trekken, weerbaarheid bij slaan 
of schoppen en spelonderdelen als “ je mag niet 
pesten, je mag niet roddelen”.

De kinderen werken o.a. met memory opdrach-
ten, teambuildingsopdrachten en solo-opdrachten 
en zullen daarnaast ook kleine opdrachten mee 
naar huis nemen. Er worden examens afgeno-
men waarbij de kinderen een andere gestreepte 
kleur of hele band kunnen verdienen. Ook krijgen 
de kinderen een rapport mee naar huis, die 
wordt ondertekend door de ouders en de school, 
aangaande de prestaties en het gedrag voordat 
er examen mag worden gedaan.

De kinderlessen en cursussen worden aange-
boden in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en 
Kudelstaart.

Trainingstijden in Amstelveen:

Maandag   15.45 - 18.30 uur 
(3 niveau’s, locatie Buenting sport)
Woensdag 17.30 - 18.30 uur 
(Locatie Healthcity, jeugd gemixt)
Woensdag 19.30 - 21.00 uur 
(Schaapmanlaan, junior en volw. vanaf 14 jaar)
Zaterdag    09.30 - 11.00 uur 
(Schaapmanlaan, kleine krijgers & niveau 1 & 2 )

Voor andere locaties en trainingstijden zie onze 
website www.chungdokwan.nl.

Aanmeldingen voor gratis en vrijblijvende proefles 
gaarne per email naar: david@chungdokwan.nl.


