
Opleiding Krav Maga Trainer

Beschik je over goede motorische vaardigheden, emmers enthousiasme en doorzettingsvermogen? Ben 
je  op  de  koop  toe  al  bezig  met  Krav  Maga?  Wij  zorgen  ervoor  dat  je  didactische  vaardigheden, 
theoretische kennis en kennis van het Krav Maga op het vereiste peil komen.

Deze cursus is bedoeld om u zowel de theoretische als praktische kant van Krav Maga aan te leren. Na  
afronding bent u volwaardig Krav Maga trainer en kunt u aansluiten bij de Krav Maga Self Defense 
Federation,  de  overkoepelende  organisatie  van  EKMA  scholen,  ECKMF  groepen,  KMT  groepen  en 
onafhankelijke trainers/instructeurs.

Dit traject gaat door gedurende 2 opeenvolgende weekends.

Het volledige programma bevat de volgende modules:

– didactiek
– fysiologie
– eerste hulp
– Close Combat geschiedenis
– Krav Maga theorie
– Krav Maga praktijk

Er is een vrijstelling mogelijk voor de modules didactiek en eerste hulp na het voorleggen van een 
relevant brevet, getuigschrift of diploma.

Het traject is deels individueel en bestaat uit 26 effectieve opleidingsuren. We voorzien alle nodige 
examens om de vereiste levels te halen. Alle examens staan onder toezicht van de KMSDF.

Certifiëring

De  certifiëring  gaat  uit  van  de  Krav  Maga  Self  Defence  Federation.  Het  certificaat  bewijst  uw 
bekwaamheid  zodat  u  als  Krav  Maga  trainer  aan  de  slag  kunt.  U  kunt  een  eigen  trainingsgroep 
beginnen* en u kunt privétrainingen geven. 

Kosten 

Opleidingskost: 450€

Jaarlijkse kosten: verplichte hercertifiëring onder de vorm van een workshop (75€) 

Kortingen

KMSDF Leerling (EKMA, KMT, ECKMF) 375€

KMSDF leerling met L1 345€

KMSDF leerling met L2 295€

KMSDF leerling met L3 250€
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Instructeurs

Christian Cassiman, hoofdinstructeur Krav Maga Training, gecertifiëerd European Krav Maga Academy 
instructeur.

Francisco Da Costa, hoofdinstructeur European Krav Maga Academy Nederland en OpsFit 
hoofdinstructeur.

Luc Van Laere, voorzitter Krav Maga Self Defense Federation, oprichter EKMA en hoofdinstructeur EKMA 
HQ

Tijdstip

Zaterdag 13 en zondag 14 september 2014

Zaterdag 20 en zondag 11 september 2014

Locatie

EKMA HQ, Berchemlei 103 te Borgerhout

Er is mogelijkheid tot gratis overnachting op de trainingslocatie (slaapzak meebrengen).

Indien u interesse heeft in deze opleiding verzoeken we u contact op te nemen met:

Luc Van Laere op europeankravmagaacademy@gmail.com of +32 (0)473 75 92 42

Opgelet we laten maar een beperkt aantal deelnemers toe! Betaling van het saldo op KMSDF vzw, 
Berchemlei 103, 2140 Borgerhout –  rekening: BE81 0688 9968 4424

* Het openen van een eigen vestiging is beperkt. Zo kan u niet per definitie deel uitmaken van het ECKMF, EKMA, KMT 
netwerk. Hiervoor gelden bijkomende voorwaarden. Om een KMT vestiging op te richten dient u samen met uw 
aanvraag tot deelname aan de opleiding een locatie aanvraag te doen. 
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