
September 2016 
 
Hallo allemaal, 
 
De vakantie zit er weer op. Hopelijk is iedereen lekker uitgerust om er dit 
seizoen weer fit tegenaan te  gaan. Tijdens de vakantie is er flink door 
getraind in het park.  
Vanaf maandag 5 september zijn de reguliere lessen weer van start 
gegaan. Sensei Ben is in de vakantie geopereerd aan zijn heup. Zijn 
herstel gaat voorspoedig en hij zal regelmatig aanwezig zijn. 
 
Even het volgende; de kalender in de nieuwsbrief wordt maandelijks 
bijgewerkt. Het kan dus zijn dat er een wijziging plaatsvindt. Dus, houd 
de kalender maandelijks in de gaten.  
 
Karatekamp: 2 t/m 4 september 
Het karatekamp was super gezellig. Bij aankomst had iedereen samen 
met een groepje een eigen blokhut, die gezellig ingedeeld was. De 
blokhutten stonden in een cirkel bij elkaar. De eerste avond deden we het 
douane spel in het donker, in het bos. Super leuk! 
Na een nacht ‘slapen’ hebben we een hardloop training gedaan, en de 
kata ‘Jitte’ geleerd van sensei Ronald. Ook gingen we chillen en lol 
maken.  
We kregen met een groepje de opdracht om een eigen kata te bedenken 
en te laten zien aan de groep. Dat was leuk!  
’s Avonds hadden we een lekkere bbq. Gezellig met z’n allen gegeten.  
We hebben gezwommen en levend stratego gedaan. Ofwel een super 
leuk weekend met veel lol!!!  
We kijken er allemaal met een goed gevoel op terug!  
De foto’s en filmpjes kun je zien op de Facebook pagina van sensei Ben.  
 

 
 
 
 
 

 Kalender : 
* 10 september : Karate 

Masterclass 
Rotterdam. 

* 17 september : DAN 
training Burgersveld 

* 18 september : KBN 
Dag van het karate, 
Harderwijk 

* 24 september : SKFB 
Kohai Cup , 
Wevelgem/ België 

* 1 en 2 oktober : El 
Hatri kata en kumite 
tournooi, Eindhoven 

* 9 oktober : training 
wedstrijd selectie o.l.v. 
Annelies Bouma 
bondscoach kumite 
jeugd 

* 16 oktober : Azuma 
toernooi, Apeldoorn 

* 29 oktober : landelijke 
DAN training Dongen 

* 13 november : training 
wedstrijd selectie 

* 19 november : 
landelijke DAN 
training Apeldoorn 

* 18 december : training 
wedstrijd selectie 



Lees verder in deze nieuwsbrief  >> 
Wedstrijden.  
 
SKFB Kohai Cup, 24 september in Wevelgem , België. Is een beginners 
wedstrijd , speciaal voor lage banders t/m 4de kyu (blauwe band) Kata 
en Kumite , inschrijfgeld 5€ per onderdeel. Perfecte wedstrijd om je 
eerste wedstrijd ervaring op te doen. Inschrijven voor 13 september! 
 
22st open El Hatri Kata en Kumite tournooi , Eindhoven. Kata op 1 oktober en 
Kumite op 2 oktober. Iedereen kan meedoen. Aanmelden vóór 12 september. 
Inschrijfgeld: 15€ per onderdeel , direct overmaken aan SKVE/ Sensei Ben. 
 
Azuma tournooi. 
Dit is hét tournooi van SKVE samen met KCE Eerbeek. Op zondag 16 oktober 
in de Mheenhal in Apeldoorn. Meer info volgt spoedig. Maaaarrrrrr .....  hier 
hebben we nog veel hulp bij nodig. Kun je komen helpen, of familie die wil 
helpen. Meld je dan aan bij Sensei Ben. 
 
DAN trainingen. 
Ga voor de agenda van de komende DAN trainingen naar : 
http://www.shotokan4eplatform.nl/agenda.html  

http://www.shotokan4eplatform.nl/agenda.html
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