
 

 

  



Saseong Don Dalton komt naar Nederland! 

Voor het eerst in tijden zal er in Nederland namens ITF UNION een Open Seminar gegeven worden door 
Saseong Don Dalton uit Ierland. 

Saseong Don Dalton (9de Dan) is een allround Taekwon-Do beoefenaar en de president van ITF UNION. Hij 
brengt ontzettend veel kennis en kunde met zich mee en geeft dit op inspirerende wijze door aan de huidige en 
volgende generatie. 

De onderdelen op het programma zijn o.a. Taekwon-Do FUN voor iedereen, sparring, Tuls voor kubgraden, 
fundamentele technieken, zelfverdediging en Tuls voor dangraden. Tussendoor zal er een lunch plaatsvinden 
voor alle dangraden en kubgraden vanaf 13 jaar – dit is bij de prijs inbegrepen. Het is ook mogelijk om lunch bij 
te boeken voor deelnemers tot 13 jaar. Neem hiervoor contact met ons op. Zie het volgende blad voor het 
complete programma. 

Het seminar is open voor iedereen ongeacht bond of graduatie. 

Het seminar zal plaatsvinden in “Sportzaal Spinozaweg” Spinozaweg 81, Rotterdam en de zaal is open vanaf 
09:45 uur. Parkeren kan in de omliggende woonwijk. 

Wij verwelkomen je graag in Rotterdam! 

Marcel Hildering (V) en Samantha Booij (III) 

Cheo Go Kwan 

  



INDELING LEEFTIJDEN 
Tot de lunch zijn alle leeftijden en graduaties welkom, zodat iedereen de kans krijgt om te kunnen leren van 
deze indrukwekkende en ervaren Saseong uit Ierland. Voor de lunch zullen alle kubgraden tot 13 jaar afgroeten 
en gaan wij na de lunch verder met alle dangraadhouders en kubgraden vanaf 13 jaar. 
 

KOSTEN 

Voor alle deelnemers wordt de lunch verzorgd, met later in de middag ook een versnapering - dit is bij de prijs 
inbegrepen. Ook krijg je na afloop een deelname certificaat. 

Kubgraden tot 13 jaar  €10,- incl. lunch 
Kubgraden vanaf 13 jaar   €25,- incl. lunch 
Dangraadhouders  €30,- incl. lunch 
 

INSCHRIJVEN & BETALING 
Iedere school / organisatie dient zich vooraf in te schrijven via het bijgevoegde inschrijfformulier. Het is niet 
mogelijk om je op de dag zelf in te schrijven. Inschrijven kan t/m 27 maart 2022. 
Betalingen dienen voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan via digitale betaling. Het betaalverzoek zal 
door de organisatie worden verstuurd aan de schoolhouder zodat deze de betaling via iDeal of PayPal kan 
voldoen. Indien er geen betaling is ontvangen is deelname aan het seminar uitgesloten. 

 

CONTACT 
Voor vragen m.b.t het seminar kunt u contact opnemen met de organisatie via email: 

Cheo Go Kwan 
Samantha Booij & Marcel Hildering 
info@cheogokwan.nl 


