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Op zondag 12 februari 2023 wordt de jaarlijkse NHB Bondsstage georganiseerd.  

De stage is geschikt voor alle trainingsniveaus en men kan kennismaken met verschillende wapens, technieken 
en leraren vanuit de diverse stromingen binnen bij de NHB aangesloten Hapkido scholen. 

                                   
    Lijst van deelnemende wapens: 

Mes, middellange stok, lange stok, tonfa, zwaard, jukdo, dan bong, danbong met touw, 
wandelstok, suruchin en touw. 

 
Speciale Gasten 9e dan Grandmaster Franz-Josef Wolf en Master Karla Kalkhoff 

 
De NHB is een door de Rijksoverheid en aanvaard door het ministerie van VWS Rijkserkende IHC    

    Hapkido organisatie  in Nederland en aangesloten bij de SJK/SJKK/FOG en het NOC*NSF en de IHC. 

Deze stage vindt plaats in Sporthal Parijsch te Culemborg  

Parkeren  
Adres:   

Eendenkooi 3  
4105 TN Culemborg  

www.Yashindo.nl  

Stage 12 jaar & ouder : Aanvang 12.00 uur Einde 17:00 uur 

Alle deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang omgekleed aanwezig te zijn!  

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per deelnemer van 12 jaar & ouder.   
Dit bedrag dient samen met het volledig ingevulde inschrijfformulier voor 

30 januari 2023 bij je eigen leraar/school te zijn ingeleverd. 

Inschrijven en restitutie na deze datum is niet mogelijk!  

Men mag alleen deelnemen in dobok (Pak van een deelnemende Martial Arts)  

Deelname aan de stage is alleen toegestaan voor leden van de NHB of gasten op uitnodiging van de NHB. Alle 
leden die trainen bij een bij de NHB aangesloten Hapkidoschool staan automatisch als NHB lid geregistreerd!  

Natuurlijk is het mogelijk voor ouders / verzorgers en familie om te kijken.   
Tegenover de Sporthal is er een mogelijkheid om bij een supermarkt, eten en/of te drinken te kopen.  

Op de stage kan aan alle leden van de NHB die hier nog niet in bezit van zijn, een Bondspaspoort en Bondslogo  
worden verstrekt. Men wordt verzocht om een recente pasfoto mee te nemen t.b.v. van het Bondspaspoort, 

anders zal deze niet worden afgestempeld.  

Meer informatie kunt u krijgen bij de Hoofdtrainer van uw Hapkido school 

Met een sportieve groet en tot zondag 12 februari 2023 in Culemborg.  

Stefan en Sigwin 
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Inschrijfformulier NHB Bondsstage zondag 12 februari 2023 in Culemborg  

School:  Kupgraad 

Naam  Leeftijd  nummer 

   

 

Alleen invullen voor minderjarige deelnemers! ( jonger dan 18 jaar )  

Naam ouder/verzorger  Telefoonnummer 

  

 
 

Inschrijfformulier inleveren voor 30 januari 2023 samen met het inschrijfgeld van € 15 voor de 
deelnemers van 12 jaar & ouder bij je eigen trainer / school.  

* Indien je in het bezit van het NHB Bondspaspoort bent, neem het mee naar de stage.  
* Indien je in het bezit van het NHB Bondslogo bent, zorg dat het op je Hapkidopak aangebracht is! 


