VKMF WAARDEN & MISSION STATEMENT
1. KENMERKEN EN WAARDEN VAN DE “VKMF”
 Onze Krav Maga is realistisch, instinctief, zuiver, interactief en evolutief.
 We beschikken over een volledig programma (ook op de grond). We werken op alle
gevechtsafstanden in de juiste verhouding en zonder specifieke voorkeur.
 Onze training gebeurt in de verschillende energiesystemen ((an)aëroob). De leerling
zal zijn algemene fysieke conditie verbeteren.
 We benaderen het psychologisch aspect van het gevecht : het angstmechanisme,
werken onder druk, de psychologische gevolgen van een agressie….
 Bovenop de finaliteit « zelfverdediging », bieden wij een « controle » finaliteit aan :
controletechnieken zonder zware verwondingen of gevaarlijke technieken.
 De didactische benadering van onze Krav Maga is afkomstig van de lichamelijke
opvoeding en niet van het onderricht van de traditionele gevechtskunsten.
 Onze geest staat open naar alle andere disciplines en federaties.
 Het Krav Maga wordt op een sportieve manier beoefend en niet op een paramilitaire
manier !
 Wij engageren ons het Krav Maga te promoten en het systeem enkel te gebruiken
tijdens de lessen en met als enig doel onze fysieke integriteit of die van derden te
vrijwaren.
2. MISSION STATEMENT “VKMF”
 De overkoepelende en coördinerende federatie zijn van alle Belgische clubs waarin het
Krav Maga systeem wordt onderwezen.
 In haar toepassingsgebied het onderricht in en de beoefening van deze discipline
bevorderen en propageren.
 De gesprekspartner zijn van de aangesloten clubs naar de overheid en privé-structuren
toe.
 De clubs bijstaan, in samenwerking met EuroBudo en de Vlaamse Vechtsport
Associatie (VVA), op logistiek, juridisch, wetenschappelijk en sportief gebied.
 Het organiseren, in nauwe samenwerking met EuroBudo en de VVA, van nationale en
internationale stages of seminars met vergelijkbare systemen.
 Het bespreken, vergelijken en uitwisselen van ervaringen.
 Demonstraties organiseren waaraan de aangesloten clubs kunnen meewerken om het
Krav Maga te promoten.
 Het inrichten van gezamenlijke trainingsweekends om het sociaal contact tussen de
verschillende clubs te bevorderen.
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