
 

 

 

 

 

GEACHTE MIJNHEER  / MEVROUW 

 

Een klein woordje uitleg over hoe je zich kant inschrijven en betalen om lid te worden van “ Fighting Spirit “ Je hebt meerdere bladen .  

 

 Inschrijvingsformulier : vult u de nodige gegevens in van wie zich wenst lid te maken. IN DRUKLETTERS AUB Je kleeft bovenaan 1 

recente pasfoto en geeft 1 extra pasfoto los af. De pasfoto’s mogen digitale afdrukken zijn , zolang de kwaliteit goed is en in kleur is. 

Zorg ook dat je een geldige email adres opgeeft die je geregeld bekijkt. Alle extra info , kalender, onverwachte aanpassingen , 

uitnodigingen van activiteiten , enz.. worden altijd via mail verzonden.  

 

 Verzekeringsformulier moet gestempeld en getekend worden door een dokter naar vrij keuze. Het andere gedeelte moet je zelf 

ondertekenen. Deze is dat je akkoord gaat met onze clubreglement en privacy verklaring. Dit zal jaarlijks opnieuw moeten gebeuren 

voor de 15de januari 

 

 Je eerste Exameneisen krijg je ook van ons. Voor de andere exameneisen kan je bekijken op onze website , pagina “leden” samen 

met filmpjes van je leerstof. 
 

 

Het lidgeld omvat les geld + verzekering Je betaalt altijd tot december. Voor de eerste maal is dat nooit het volle bedrag voor één jaar maar 

een bepaalde bedrag die afhankelijk is van welke maand je zich inschrijft en welke leeftijdsgroep. Pas het volgende jaar in januari (voor de 15de 

) betaal je  voor een vol jaar. Dit bedraagt dan 100 euro voor 5 – 7 jaar , 120 euro voor 8 – 13 jaar en 145 euro voor + 14 jaar. Hoeveel u precies 

moet betalen zal de hoofdtrainer hieronder invullen. 
 

Lidgeld + verzekering               ___________ euro  

Wat hebt je nog nodig om vlot te kunnen starten ? 

5 – 7 jaar :    

 gordel      5 euro    

 T – shirt    10 euro   

 Zwarte  broek    20 euro  (hoeft niet via de club aangekocht te worden) 

 +8 jaar en volwas. : 

 Volledige uniform 120 t.e.m. 130  60 euro  (uniform + gordel + badge + ruglogo) 

 Volledige uniform 140 t.e.m. 160   65 euro  (uniform + gordel + badge + ruglogo) 

 Volledige uniform vanaf 170  70 euro  (uniform + gordel + badge + ruglogo) 

+ 13 jaar en volwas. : 

 Bescherming     15 a 30 euro  (afhankelijk van model en maat) 
      Schelp zowel voor dames als heren verplicht  

 Open Handschoenen   20 a 25 euro (afhankelijk van model en maat)   
 

Materiaal hoef je enkel te betalen bij ontvangst. Geen voorschot is nodig. Wel vragen we wat geduld omdat niet altijd alles voorradig is. Wie 

andere materiaal wenst , informeer eerst bij Hans Balcaen (info@fightingspirit.be) De club heeft club truien en nog heel wat andere materiaal 

te koop aan voordelige prijzen.  

 

Betalen kan via overschrijving op de rekening van de club met vermelding “ lidgeld + naam “ Gelieve 1 overschrijving te gebruiken voor één 

persoon. BE92 9792 4266 67 23 
 

Er zijn tevens ook kortingen voorzien voor meerdere inschrijvingen van hetzelfde gezin. Vraag er gerust meer info.  

Je kan ook via jouw mutualiteit aan korting komen. Vraag aan hen de juiste formulier en wij willen die met plezier in.  
 

Het ingevulde inschrijvingsformulier en het afgetekende verzekeringsformulier afgeven in het plastieken mapje  

met de 2 pasfoto’s erbij waarvan 1 vastgekleefd aan het inschrijvingsformulier. 

Gelieve alles samen af te geven. 

 

Heb je nog vragen , neem dan contact op met Hans Balcaen 0485 / 35 11 61 of via email info@fightingspirit.be 

 

 

Wij bedanken jou voor het vertrouwen in “ Fighting Spirit “ en wensen jou en je kinderen sportieve jaren toe bij ons.  
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

 

VOORNAAM                                 

NAAM                                 

NATIONALITEIT                                 

GESLACHT                                 

STRAAT                                 

HUISNUMMER                                 

GEMEENTE                                 

POSTCODE                                 

GEBOORTEDATUM                                 

TELEFOON                                 

GSM                                 

EMAIL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasfoto 

kleven 

aub 



 

 

 

WIT – GELE GORDEL KIDS 
TECHNIEK EN KENNIS 

Aantal lessen  Minimum 3 a 5 maanden trainen op regelmatige basis 
 

Handtechnieken  Stoot , binnenwaartse elleboog slag ,en  kinslag 
 

Traptechnieken  Voorwaartse trap 

Rol/Valtechnieken  Achterwaartse val + rechtkomen 
 

Dril oefening  Verplaatsingsdril 1 
 

Zelfverdediging  Ontklemming 1 t.e.m. 10 
 

TOEPASSINGEN EN VAARDIGHEDEN 

Stres oefening  50 cros met luide kiap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIT – GELE GORDEL 

TECHNIEK EN KENNIS 

Aantal lessen  Minimum 3 a 5 maanden trainen op regelmatige basis 
 

Handtechnieken  Stoot , binnen en achterwaartse elleboog slag , kinslag en spinning back fist 
 

Standen  Alle standen die in de cursus vermeld worden , voortonen. 

Traptechnieken  Voorwaartse trap 

Rol/Valtechnieken  Achterwaartse val + rechtkomen 
 

Dril oefening  Verplaatsingsdril 1 
 

Zelfverdediging  Ontklemming 1t.e.m. 14 
 

Varia  De verscheidene verdedigingsposities kunnen uitleggen 

 Bushido code kennen 
 

TOEPASSINGEN EN VAARDIGHEDEN 

Stres oefening  50 cros met luide kiap 
 

 


