
Straffe stoten onder de stadshal

Op zaterdag 29 september laten zes Gentse clubs hun strafste stoten zien in de

boksring en op de worstelmat onder de Gentse stadshal. Want boksen en

worstelen is zoveel meer dan rake klappen uitdelen.

Gentse boks- en worstelclubs stellen zich voor

Op zaterdag 29 september tussen 11 en 16 uur komen vijf Gentse boksclubs en één worstelclub

hun clubwerking voorstellen. Clubleden van alle leeftijden zullen er hun technieken tonen. In de

echte boksring zullen boksers aan de hand van demo's de verschillende technieken

demonstreren. Op de heuse worstelmat etaleren thaiboksers en worstelaars hun kunsten.

'Vechtsport is bij heel veel jongeren populair. De Stad ondersteunt de
vechtsportclubs om hun werking kwalitatief te verbeteren. Via dit evenement
krijgen een aantal clubs de kans om hun werking aan een breder publiek voor
te stellen.'
— Resul Tapmaz, schepen van Sport



Vindt u boksen een uitdagende sport of hebt u nog nooit een worstelwedstrijd gezien? Dan is dit

het ideale evenement om kennis te maken met de boks- en worstelwereld.

Ondertussen kunt u genieten van een hapje en een drankje aan de foodtruck. Dj Rik en speaker

Lieven Batjoens zorgen voor de nodige opzwepende muziek en sfeer. De allerkleinsten kunnen

er naar hartenlust ravotten en springen op het springkasteel.

Interesse om zelf te starten met boksen of worstelen? De zes clubs zullen aanwezig zijn met een

infostand waar u terechtkan met al uw vragen.

Deelnemende clubs

Boksclub IFT Academy

Boksclub Woest van Junior Bauwens

Boksclub Golden Gloves Gent

Worstelclub Kampioen

Boksclub Royal Gym

Boksclub Kubat’s Gym

Deze dag wordt georganiseerd door de Sportdienst Gent, in samenwerking met de

sportcoördinator boks en de verschillende clubs.

Informatie

Kim Schutyser, Sportdienst, tel. 09 266 81 64, gsm 0496 10 95 12, e-

mail kim.schutyser@stad.gent

Selim Kubat, sportcoördinator Risicovechtsporten Gent, gsm 0489 87 82 03, e-

mail selim.kubat@hotmail.be

Bevoegd

Download de Straffe Stoten flyer

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/36205-18_00907_Boksevent_FLAYER_St_A5_HR-0d2f86.pdf
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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