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Voorwoord 

 

  

 Sfeerbeeld WK in 
Thailand 
December 2017 
 
Een sfeerbeeld uit de wedstrijd tegen 
Zwitserland van de 2de deelname van de 
Belgische ploeg aan het WK in Thailand.  
 

   

Geachte kandidaat sponsor, 
 
Wij zijn verheugd met uw belangstelling voor sponsoring van vzw Sepak Takraw België. 
 

 vzw Sepak Takraw België is de allereerste club die de spektakelsport Sepak Takraw promoot in het 
Belgische sportlandschap. 

 Sepak Takraw wordt aanzien als een van de meest spectaculaire sporten over de hele wereld. 
 Sepak Takraw krijgt algemeen meer en meer media-aandacht. 
 Onze club leverde alle nationale spelers die in december 2017 deelnamen aan het tweede WK en 

hebben met hun mooie prestatie België op de kaart gezet! 
 De A-ploeg, B-ploeg, C-ploeg en D-ploeg treden aan in de FESTA Euro series, een Europese competitie 

die bestaat uit een 7-tal tornooien.  
 De club kreeg al meerdere malen een erkenning voor de vernieuwende werking en doorzetting in het 

promoten van Sepak Takraw door de Maleisische ISTAF & FESTA (International Sepak Takraw 
Association of Federations & Federation of European Sepak Takraw Associations) 

 De club treedt aan op verschillende evenementen/openingen. 
 De club was in november 2011 de organisator van de eerste Europese bijscholing Sepak Takraw. Er 

kwamen Sepak Takraw spelers uit Europa naar België om opgeleid te worden tot Sepak Takraw trainer. 
 De club kan elke dag op meer interesse rekenen met een groeiend aantal leden. Zowel bij 

jeugdafdeling als bij de volwassenen. 
 In bijna alle ploegen spelen er een aantal Pintse jeugdspelers.  
 Grote groei: van 3 naar 5 ploegen 
 Tijdens de Basel Open in Zwitserland waren we de grootste Europese club! 
 De club heeft een familiaal karakter dat fair-play hoog in het vaandel draagt. 

 

https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/1081387_10151789676814396_987896_n.jpg?oh%3D2e8fe31eaf5f9ff138dd8154040ca411%26oe%3D51F20DCC%26__gda__%3D1374834574_9a500ef7f9ff91fad171c8ed530fb3d9&fbid=10151789676854396&message=mid.1374677828763:a83500f62311a7d234&hash=AQBJhy_5FatN3x1F
https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/1081387_10151789676814396_987896_n.jpg?oh%3D2e8fe31eaf5f9ff138dd8154040ca411%26oe%3D51F20DCC%26__gda__%3D1374834574_9a500ef7f9ff91fad171c8ed530fb3d9&fbid=10151789676854396&message=mid.1374677828763:a83500f62311a7d234&hash=AQBJhy_5FatN3x1F�
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 Sepak Takraw – wat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Werking 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

De werking van de club situeert zich voornamelijk in De Pinte, maar ook in Deinze, Geraardsbergen en Gent.  
De club wordt gedragen door een team van internationaal gediplomeerde en ervaren coaches. 
 
Kortom een bevestiging dat vzw Sepak Takraw België leeft en nog steeds groeit! 
Maar … groeien vraagt middelen om de steeds groter wordende werkingskosten te kunnen dragen. Uw 
bijdrage moet het mee mogelijk maken dat wij hierin blijven slagen. 
Zonder onze sponsors is de goede werking en verdere uitbouw van onze club immers niet mogelijk.  
 
Wij zijn er echter van overtuigd dat deze steun ook een mooie return oplevert. 
Uit alle hoeken wordt bevestigd dat Sepak Takraw dé sport is met een grote toekomst, omdat er steeds meer 
ploegen ontstaan en er momenteel veel media-aandacht wordt aan besteed door de grote inspanning die 
de ISTAF levert met onder andere de ISTAF super Series. 
De voorziene sponsorbedragen zijn bovendien slechts een fractie van deze van topclubs in andere 
sportdisciplines. 
 
Ons familiaal karakter is onze troef en de fair-play binnen het spel spreekt voor zich. Het verbinden van uw 
naam aan vzw Sepak Takraw België draagt dus ontegensprekelijk bij tot positieve uitstraling van uw bedrijf!  
 

Sepak Takraw is een traditionele balsport uit Zuid-Oost Azië, die in die landen waanzinnig populair is.  

Takraw wordt wel beschreven als "voetbal-volleybal op een badmintonveld", maar in tegenstelling tot 
volleybal mag je bij Takraw de bal niet met je handen aanraken, alleen met hoofd, schouder, knie en voet. 
Omdat het net op ongeveer 1,5 meter hoogte hangt, komt er heel wat kunst- en vliegwerk bij kijken om de 
bal aan de andere kant te krijgen. De deelnemers moeten trachten te scoren door de bal op het veld van de 
tegenspelers, binnen de aangegeven grenzen, te doen landen. Takraw wordt met slechts drie spelers per 
team gespeeld. Een team van drie spelers wordt “Regu” genoemd. 

De naam Sepak Takraw komt van: “Sepak” is “schop” in het Maleis en “Takraw” betekent “gevlochten bal” in 
het Thais. Sepak Takraw wordt erkend als officiële sporttak op verschillende Aziatische Spelen.  

Een wedstrijd Takraw is uitermate spectaculair om te zien. De spelers maken ongelooflijke bewegingen, of 
liever gezegd, acrobatische "freestyle moves". Wie nog nooit een wedstrijd Sepak Takraw heeft gezien, gelooft 
zijn ogen niet. Er zijn weinig sporten die zo fascinerend zijn om naar te kijken.  
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Prestaties 

 

  

De vzw was eerst Triple Kick’in genaamd. Het concept 
‘triple kick’in’ werd bedacht in 2007 en verschillende malen 
uitgeprobeerd. Na verschillende successen werd de vzw 
op 16 mei 2009 officieel.  

Met TRIPLE KICK’IN wilden we een nieuwe succesformule 
ontwikkelen waarbij een nieuwe sport de nodige 
aandacht krijgt die het verdient. Door de bekendheid van 
minivoetbal en panna voetbal te combineren, wilden we 
de spektakelsport Sepak Takraw introduceren.  

Deelnemers schreven zich in en werden verwacht te 
participeren aan de drie sporten (minivoetbal, panna 
voetbal en Sepak Takraw). Hierbij hebben ze ervaren dat 
Sepak Takraw makkelijker is dan het lijkt. 

Met Triple Kick’in wilden we de mensen de kans bieden om 
tegelijkertijd de wereldtop Sepak Takraw aan het werk te 
zien en de sport zelf te ervaren. De mix van demonstratie, 
initiatie en eigen ervaringen had tot doel de sporters en 
toeschouwers meer te betrekken en een compleet nieuwe 
ervaring te gunnen. 

Na het organiseren van verschillende Triple Kick’in 
tornooien, promoties, demonstraties, fandagen en 
internationale Sepak Takraw tornooien, allen zeer 
succesvol, zijn we op een punt gekomen dat de vzw Triple 
Kick’in zijn vooropgestelde hoofddoel heeft bereikt. Sepak 
Takraw heeft naambekendheid genoeg om alleen te 
staan. Daarom de naamsverandering naar Sepak Takraw 
België. En daar zijn we zeer trots op. 

Als enige Sepak Takraw club in België met als thuisbasis De 
Pinte, Oost-Vlaanderen, hebben we toch iets uniek te 
bieden aan de Belgische sportwereld.  

Onze club is ook een initiatiefnemer in de oprichting van 
een Europese federatie die niet lang meer op zich zal laten 
wachten. Met een goede jeugdwerking hebben we een 
mooie toekomst voor ogen. 
 

De algemene prestaties kan u terugvinden op www.sepaktakraw.be of via onze FB-pagina. 

2017 – 2018: 

De 1ste ploeg strandde meestal in de kwartfinales of halve finales in de A-divisie. Top 5 van Europa dus. De 2de 
ploeg flirtte vaak met een selectie in de A-divisie. De 3de en 4de ploeg waren telkens goed voor stevige prestaties 
in de B-divisie met als bekroning een Zilveren Medaille op de Belgium Open en de 5de ploeg (allemaal 
jeugdspelers +/- 15jaar – spelen tegen volwassenen) verbaasde telkens de Europese tarkaw-gemeenschap met 
hun talent en kon al enkele matchen winnen. 
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Interessante weetjes voor lokale sponsors 
 De club treedt aan op verschillende evenementen/openingen in De Pinte. 

De club heeft een familiaal karakter en neemt dus ook zoveel mogelijk deel aan het verenigingsleven 
in De Pinte. Zo participeren we ook aan de buitenspeeldag in De Pinte, recreatieve volleybaltornooien, 
loopwedstrijden, … waar we ook onze outfit dragen. 

 In bijna alle ploegen spelen er een aantal Pintse jeugdspelers.  
 Grote groei: van 3 naar 5 ploegen 
 Ledenaantal groeit in De Pinte 
 Gratis demo’s en workshops worden gegeven in de scholen van De Pinte 
 Naambekendheid groeit in De Pinte. 
 Een jeugdspeler uit De Pinte zat bij de nationale selectie voor het eerste WK in mei 2015 te Thailand. 

Voor het WK in 2017 kon er helaas geen enkele jeugdspeler mee wegens schoolverplichtingen. 
Interessante weetjes voor nationale-internationale sponsors 

 Alle ploegen treden aan in de FESTA Euro series , een Europese competitie die bestaat uit een 7-tal 
tornooien. Deze gaan door in België, Engeland (Verenigd Koninkrijk), Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk & Italië. 

 De club trad aan op verschillende evenementen/openingen zoals stadskriebels in Brussel, Doe-Aan-
Sport-Beurs in Oost-Vlaanderen, fandag KV-Kortrijk, Match of the day (rode duivels), sportdagen, KDB-
cup, lessenreeksen, … 

 De club heeft een familiaal karakter dat fair-play hoog in het vaandel draagt. 
 Grote groei: van 3 naar 5 ploegen 
 Tijdens de Basel Open in Zwitserland waren we de grootste Europese club! 
 We kwamen op verschillende media (JIMtv, AVS, M&M, De Stip, Karrewiet, Iedereen beroemd, …) 
 Onze club leverde ook in 2015 en 2017 alle nationale spelers voor de deelname van België aan het 

WK. De Belgische ploeg deed het enorm goed en strandde helaas op een paar punten van een 
bronzen medaille in 2015 en kon zeker meer dan bevestigen in 2017. 
 


