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Beveren maakt zich op voor een internationaal
kickbokstornooi.

Beveren-Waas, 16 september 2021. Bij Contact Karate Beveren is het alle hens
aan dek in aanloop naar de jubileumeditie van de “Flanders International
Kickboxing Cup”. Eind deze maand organiseert de club het evenement al voor
de 40e keer. Na een verplichte coronapauze komen op zaterdag 25 en zondag
26 september weer honderden internationale kickboksers afgezakt naar
Beveren om te strijden voor een felbegeerde podiumplaats op dit World
Tour-evenement.

Kickboksen in de lift
Kickboksen wint wereldwijd aan populariteit. De sport werd dit jaar nog erkend
als een Olympische discipline en zal in 2023 voor de eerste keer te bewonderen
zijn op de European Games. Daarna volgen misschien de Spelen in Parijs en die
van Los Angeles.  Ook in ons land is kickboxing aan een opmars bezig.
Marc De Block, voorzitter van Contact Karate Beveren vertelt: “De
corona-lockdowns hebben wat wind uit onze zeilen gehaald, maar we merken
dat er opnieuw veel interesse is en dat we weer nieuwe leden aantrekken. Dat is
fantastisch nieuws, want we willen als club zoveel mogelijk mensen toegang
geven tot deze fantastische sport. Bovendien leiden we de kampioenen van
morgen op uit de nieuwe leden van vandaag.”

Jubileumeditie
Een van de hoogtepunten voor de Beverse traditieclub is het jaarlijkse
internationale kickbokstornooi Flanders International Kickboxing Cup. Als een
van de grootste clubs in België neemt Contact Karate Beveren haar
verantwoordelijkheid om de internationale kickboxing-familie ook in België een
officieel tornooi aan te bieden. In 2021 al voor de veertigste (!) keer, op zaterdag 25
en zondag 26 september in het Koninklijk Atheneum in Beveren.

Marc De Block: “Eigenlijk is het ongelooflijk dat we dit al 40 keer voor elkaar
hebben gekregen. We draaien immers op een zeer beperkt budget met
onbeperkte inzet van vrijwilligers en de steun van enkele sponsors en de
gemeente, maar we hebben onze eer hoog te houden. Bovendien is dit een mooi
visitekaartje voor onze club en ons land en mochten we al een pak bronzen,
zilveren en gouden medailles in Beveren houden”. De 40e editie komt er na een
jaar coronapauze, maar het wordt zeker geen flauw afkooksel. Verschillende
internationale teams bevestigden hun komst naar Beveren en dankzij de steun
van KA Beveren hebben we toegang tot een modern sportcomplex, ook in het
hart van onze gemeente.”



Coronaproof
De sanitaire realiteit in 2021 maakt natuurlijk dat er extra veiligheidsmaatregelen
worden getroffen. Atleten en bezoekers zullen een Covid Safe Ticket moeten
kunnen voorleggen of een test ondergaan, zodat ook de veertigste editie in alle
veiligheid kan plaatsvinden.
Marc De Block: “Veiligheid en gezondheid zijn sowieso hoekstenen van ons
tornooi. Dus nemen we ook nu geen risico’s. Zo kunnen we ook zorgen dat
hopelijk een pak Wase toeschouwers kennis kunnen komen maken met een
geweldige gevechtssportdiscipline en een lokale club die al meer dan 40 jaar
aan de weg timmert”.
Tickets en info op www.flanders-cup.com.
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Voor de redactie: contacteer Marc De Block, voorzitter van de club, voor
bijkomende informatie op ckbeveren@gmail.com of +32 486 49 14 69.

Beeldmateriaal en logo’s vindt u op www.flanders-cup.com/pers
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