
 Vechtsportkamp!

Wanneer?          
2 - 5 november 2021 
kamp 9u - 16u 
opvang 8u - 9u  &  16u - 16.30u

Bus?              
7.55u Willebroek, Sporthal De Schalk, Stadionlaan 2  
8.15u Terhagen, Sporthal Rumst, Europalaan 3
8.30u Boom, tennisterreinen park, Acacialaan

16.20u Boom 
16.30u Terhagen
16.50u Willebroek

Prijs?              
inwoners regio (Schelle, Rumst, Willebroek, Boom en Niel)  
€ 65        
sociaal tarief = -50% (enkel voor inwoners regio)
bus: € 10

niet-inwoners regio
€ 85
bus: € 10

Inschrijven?              
via inschrijfprogramma van uw regio-gemeente: 
inwoners regio vanaf 20.09.2021  
niet-inwoners regio vanaf 27.09.2021

dinsdag 2/11
Karate, Schermen
en sumoworstelen & 
blaaspijpschieten 
Schermen is de kunst van het verdedigen 
en aanvallen met de floret, degen of sabel. 
Met andere woorden: de tegenstander raken 
zonder geraakt te worden. 

Bij karate ligt de nadruk vooral op het gebruik 
van stoot-, trap- en afweertechnieken 
(te-waza, geri-waza en uke-waza). Met 
andere woorden: de tegenstander raken 
zonder geraakt te worden.

Altijd al eens een vechtsport willen doen maar je weet niet goed welke?

 Dit is je kans om eens te proeven van verschillende vechtsporten en andere activiteiten. 

woensdag 3/11
Boksen, Aikido en Biatlon- & 
sportschieten 
Boksen is een tactische vechtsport waarbij ringinzicht, 
de coördinatie van voeten, ogen en handen, en conditie 
centraal staan.

Aikido is geen competitiesport maar een 
verdedigingskunst waar je leert door klemmen, worpen 
en immobilisatietechnieken één of meerdere aanvallers 
te neutraliseren. Meer nog, aikido is een levensvisie die 
je helpt jezelf te ontplooien door te focussen op volledige 
zelfbeheersing – fysiek, mentaal en spiritueel.

donderdag 4/11  Kempo, Ju-jutsi en Capoeira
 
Capoeira is een mix van sport, gevecht, dans, kunst, cultuur, muziek en spel.
Capoeira wordt gekenmerkt door vlugge en ingewikkelde bewegingen, vaak laag bij de grond 
en soms met een flinke portie acrobatie. Een kenmerk dat capoeira onderscheidt van ANDERE 
gevechtssporten, is het feit dat het spel begeleid wordt door muziek.

Ju-Jitsu betekent “zachte kunst” en is de ultieme zelfverdediging waarmee men in een paar 
seconden een aanvaller controleert of uitschakelt. 
Je leert niet alleen te verdedigen tegen verschillende aanvallen op de grond of staand, maar ook 
het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals bijvoorbeeld: stoten, trappen, klemmen, 
breektechnieken, worpen, drukpunten, wurgingen en met behulp van wapens.
 
Kempo is een (ongewapende) zelfverdedigingskunst  waarbij zowel armen als benen systematisch 
worden getraind en is van oorsprong ontworpen door de Shaolin monniken in China. Een 
aanvallende vijand kan hiermee worden uitgeschakeld met een krachtsvertoon, alsof er wapens 
worden gebruikt.

Vrijdag 5/11 

Judo, Thaiboksen en 
interactieve Lu-wand 
Judo is een oosterse vechtsport waarbij je 
elkaar probeert te bekampen door elkaar uit 
evenwicht te krijgen om zo de ander te kunnen 
werpen.  Door correct te leren vallen, voorkom 
je pijn en kwetsuren. Eens op de grond beland, 
probeer je de tegenstander te controleren. 
Dit kan met een houdgreep, verwurging of 
armklem.

Bij het thaiboksen waarin op het eerste 
gezicht alles lijkt te zijn toegestaan is men 
echter toch wel gebonden aan regels. De 
techniek van het gebruik van de vuisten is 
ongeveer gelijk aan die in het boksen; het 
verschil zit hem in het gebruik van de knieën, 
ellebogen en benen.

Wie?    
°2013 - °2006

Waar?        
Sportcomplex Scherpenstein, 
Parklaan 3, 2627 Schelle  
 


