
Adidas
Een van de sponsors van de Boks-
academie is Adidas. Mede door Adidas 
beschikt de Boksacademie over super-
mooie sportkleding, bokshandschoenen, 
stootzakken en een echte boksring. Wist 
je trouwens dat Adidas ook Muham-
mad Ali heeft gesponsord? ‘Impossible 
is nothing’ is de slogan van Adidas. Dat 
vindt de Boksacademie nou ook! 

WAT IS DE
BOKSACADEMIE?

DE BOKSACADEM
IE

Angus, 14 jaar, bokst al 7 
jaar

“In een schoolfoldertje las ik 
dat in de buurt bokslessen 
werden gegeven. Dat was 
zeven jaar geleden. Nu zit ik in 
de jeugdselectie en train ik vijf 
keer in de week. Wat zo leuk is 
aan boksen? Het sparren met 
anderen; helemaal als het me 
dan lukt om een goede treffer 
te maken. En het gevoel na de 
training, als je helemaal uitgeput 
bent. Echt vet!”

De Boksacademie wordt ondersteund 
door de Gemeente Arnhem en de Rabobank. 
Ook zij juichen dit sportieve initiatief van 
harte toe!

De Boksacademie 
& Driestroom
De Boksacademie wordt 
ondersteund door Driestroom. 
Deze organisatie helpt jonge-
ren die het moeilijk hebben. 
Bijvoorbeeld door een ver-
velende thuissituatie. Zit je 
met een probleem of een 
vraag, loop dan gewoon 
even bij de Boksacademie 
binnen. Wij luisteren naar je 
en brengen je, als je dat wil, 
in contact met mensen van 
Driestroom. Meer weten 
over Driestroom? Kijk dan 
eens op www.driestroom.nl 

Boksen is 
schaken op
 lichamen in 
plaats van
 op borden.

Budd Schulberg Iets dat ook steeds vaker 
blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek. Boksen heeft 
positieve sociale en maat-
schappelijke effecten en 
leert jongeren beter om 
te gaan met problemen.
Mooi toch, wat boksen 
voor elkaar krijgt?

De Boksacademie is een 
idee van Orhan Delibas, 
Ali Topaloglu en Alex Veen. 
Drie heren met een flinke 
dosis bokskennis en veel 
ervaring in het jongeren-
werk. Orhan, Ali en Alex 
weten dat boksen goed is 
voor jongeren die wel wat 
steun kunnen gebruiken. les van topboksers

interessante workshops
altijd een gratis proefles
voor meisjes en jongens 
een veilige en gezellige plek
voor jongeren en volwassenen
een plek waar je je verhaal kunt doen

Meer info op 
BOKSACADEMIE.NL
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VECHT 
JIJ OOK 

VOOR
JE GELUK?

WWW.BOKSACADEMIE.NL
De Boksacademie is onderdeel van 

Driestroom.



 

Kevser, 14 jaar, bokst al 5 jaar:
“Boksen maakt je sterk. Dat 
zag ik bij mijn grote zus en dat 
wilde ik zelf ook. Krijg je ruzie, 
dan wil je die persoon kunnen 
wegduwen. Dat leer ik van 
meester Orhan. Ook krijgen we 
van hem les in schaduwboksen, 
duiken, verdedigen en stoten. 
Sparren vind ik wel moei-
lijk, maar ik word er steeds 
beter in. Wie mijn boksheld is? 
Muhammad Ali natuurlijk!” 

ARNHEMSE TROTS

Ik leer je niet 
hoe je anderen 
knockout slaat. 

Ik leer je boksen 
én plezier te 

hebben.
 Orhan DelibaS

DE BOKSACADEMIE

 Boksen is de moeder 
van alle sporten.

George ForemaN

Op de Boksacademie leer je meer dan je 
vuisten gebruiken: hier leren we je boksen. 
Boksen betekent conditie, kracht en moed. 
Eigenschappen die goed zijn voor je zelf-
vertrouwen. Maar boksen is ook discipline, 
geduld, concentratie en respect tonen: 
zaken die van pas komen in de maatschappij. 
Wat je leert op de Boksacademie is dus 
niet alleen belangrijk binnen de ring, maar 
ook daarbuiten. Op school bijvoorbeeld of 
op je werk.

Boksacademie
Zorgvlietstraat 2
6825 AX Arnhem
t 06 29195843

Onze trainers geven ook les in Klarendal en Broek.

ALS JE DEZE BON INLEVERT 
BIJ DE BOKSACADEMIE, 
BETAAL JE GEEN INSCHRIJF-
KOSTEN. GOED VOOR 
ELKAAR GEBOKST TOCH?!

10
besparen

BOKSACTIE!

JIJ EEN BOKS-TOPPER? NATUURLIJK!
WEET JE DAT DE BOKSACADEMIE SAMENWERKT MET DE NEDERLANDSE BOKSBOND 
EN HET NOC*NSF? DAT BETEKENT DAT DE BOKSACADEMIE DÉ PLEK IS WAAR JIJ ALS 

BOKSER MOET ZIJN! WIJ ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN EN BEGELEIDEN JOUW 
BOKSTALENT EN HELPEN JE EEN ECHTE TOPBOKSER TE WORDEN.

Meer info op 
BOKSACADEMIE.NL

Van een rustig dorpje in Oost-Turkije 
kwam Orhan als 8-jarig jongetje te 
wonen in Arnhem. In de wijk Klaren-
dal, om precies te zijn. Daar heerste 
toen veel werkloosheid, drugsgebruik 
en criminaliteit. Orhan liet zich echter 
niet afleiden door de negatieve din-
gen en richtte zich 100% op het bok-
sen. Dit leidde in 1992 tot zilver op 
de Olympische Spelen in Barcelona. 
Op dat moment kwam het karakter 

van de Arnhemse wijk naar boven. 
Iedereen was trots op de Olympische 
medaillewinnaar en vierde met de 
familie Delibas mee! 
De Boksacademie is weer iets waar 
de gemeente Arnhem trots op kan 
zijn. Hier kunnen (jonge) wijkbewoners 
elkaar treffen, samen boksen en mis-
schien wel net zo beroemd worden als 
Orhan!

BENIEUWD NAAR 
WAT BOKSEN 

VOOR JOU KAN 
DOEN? WANDEL 

DAN EENS BIJ ONS 
BINNEN!
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