
 

 

 

 

 

Op 1 en 2 december 2018 zal er een speciaal ingelaste ITF Kids Development Course worden 
gehouden in Zaandam. Het ITF Kids Program krijgt een grote update en dit is DE kans om er 
vroeg bij te zijn. Voor alle graduaties, dus schoolhouders: neem je hele team mee! 
 
Op de achtergrond speelt een zeer recente ontwikkeling die voor ons als bond kansen biedt. 
Dit cursusweekend is namelijk het startpunt voor een pilot voor een intensieve samenwerking 
tussen ITF Taekwon-Do scholen, haar instructeurs en lokale overheden. De stad Zaandam bijt 
de spits af. Dit bijzondere project en de nieuwe mogelijkheden voor ITF Nederland-scholen die 
het ITF Kids programma (willen gaan) voeren, worden gepresenteerd en toegelicht tijdens dit 
cursusweekend.  
 
Het ITF Kids Development Program is speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen ten gunste van 
hun fysieke, mentale en cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren op speelse wijze belangrijke 
levensvaardigheden, met de "DO" als uitgangspunt. Nieuwsgierig? Mis deze cursus niet! 

De cursus zal worden gegeven door Grandmaster Donato Nardizzi, hoofd van de ITF Kids 
Committee. Dit weekend wordt georganiseerd in samenwerking met Twimyo. 

LINKS: 

Kids Development Program: ITF Nederland 

Kids Development Course: ITF Website 

Children’s Development Committee: ITF Website 

 

Datum & Tijd: 1 & 2 December 2018 

• Zaterdag: 09:00-17:00 
• Zondag: 09:00-16:00 

 

http://www.itf-nederland.nl/opleidingen/kids-development-program/
http://www.itf-nederland.nl/opleidingen/kids-development-program/
https://www.taekwondoitf.org/courses/#the-kids-programme
https://www.taekwondoitf.org/about-us/#committees


 

 

 

 

INSCHRIJVEN: 

• Inschrijflink ITF Nederland leden 10e Gup tot 6e Dan 

• Inschrijflink ITF Nederland leden 7e tot 8e Dan 

• Kosten: G10-D06: EUR 125,- // D07-D08: EUR 90,- // D09: EUR 50,- 

• Korting: EUR 25, korting voor ITF Nederland leden met een A-ITS of Z-ITS diploma (wordt 
als creditfactuur verrekend na afronding van het weekend) 

• Leeftijd: vanaf 12 jaar 

• Deadline: 29 November 17:00h 

 

Location: 

• OBS In ’t Veld, Rosmolenstraat 103, 1502 PE Zaandam (Google Maps) 

 

FACILITEITEN: 

• Parkeren: gratis 

• Horeca: informatie volgt 

 

HOTEL TIP: https://www.inntelhotelsamsterdamzaandam.nl (Booking.com) 

 

CONTACT: secretariaat@itf-nederland.nl 

 

Hopelijk tot snel in Zaandam! 

 

Vriendelijke groet, 

 

ITF Nederland 

https://leden.itf-nederland.nl/itfnl/service.nsf/inschrijven01?OpenForm&ev=Inschrijven%20Kids%20Course%20Zaandam%2010e%20Gup%20-%206e%20Dan%20(EUR%20125,-)
https://leden.itf-nederland.nl/itfnl/service.nsf/inschrijven01?OpenForm&ev=Inschrijven%20Kids%20Course%20Zaandam%207e%20Dan%20-%208e%20Dan%20(EUR%2090,-)
https://www.google.nl/maps/place/Rosmolenstraat+103,+1502+PE+Zaandam/data=!4m2!3m1!1s0x47c5fcdee9fd58cd:0x285f031c9396f620?ved=2ahUKEwj31vmR8LDeAhVQ2xoKHeeNDq4Q8gEwAHoECAAQAQ
https://www.inntelhotelsamsterdamzaandam.nl/
https://www.booking.com/hotel/nl/inntel-zaandam.en-gb.html?aid=356989;label=gog235jc-hotel-XX-nl-inntelNzaandam-unspec-nl-com-L%3Aen-O%3AwindowsS10-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=b5098c02f8c757c639ab3b72c52a16dd;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
mailto:secretariaat@itf-nederland.nl

