
 

 

November 2016. 

 
Hallo karateka's , 
Het einde van dit jaar nadert, de laatste 
training van 2016 is op vrijdag avond 23 

december. We gaan niet gewoon trainen 
maar maken er een gezellige avond van. 
Je krijgt hiervoor apart een uitnodiging, 

zorg dat je jezelf met je introducee's via 
de mail opgeeft. 
 

Het Azuma Toernooi was voor een aantal 
een super leuke ervaring. Voor een 
aantal was de eerste keer dat ze aan een 

toernooi meededen met het team. Het is 
een sport waarin je moet groeien in de 
wedstrijden. Veel meedoen is dus veel 

ervaring. Kijken naar anderen is ook 
aandacht voor je eigen groei. Veel oefenen , thuis je Kata's doornemen. 

Ook is er op internet veel te vinden over karate. Uitleg over de vele Kata's 
, weet je hoeveel er zijn ? Hebben jullie ook de afgelopen WK in 
Oostenrijk gevolgt ? Geoffrey Berends heeft zilver gewonnen met Kumite. 

 

Het Azuma toernooi was heel leuk en gezellig. Iedereen heeft heel goed z'n 

best gedaan, en er zijn redelijk wat prijzen gevallen. Er waren een heleboel 

deelnemers van verschillende clubs. En hopelijk word het alleen nog maar 

groter zodat het nog leuker word. Voor de jongere is dit een goede wedstrijd 

ervaring geweest, voor de gevorderde was het ook leuk. Eerst waren de 

jongeren en toen teams, daarna de oudere en nog een deel teams.  

~Caitlin 

 

Jeugd Karate Dag in Apeldoorn ! 
Op zondag 13 november is dé jeugd karate dag van de KBN , dit keer 
lekker dichtbij in de Matenparkhal in ons eigen stadje, Apeldoorn. Dus 
geen reden om niet te gaan. Iedereen tot 14 jaar mag meedoen. Het is 

gratis voor leden van de KBN, ben je dit niet dan kun je daar direct je 
eigen karate paspoort aanschaffen. Het is een dag vol lessen en 
demonstraties van de "creme d' la creme" van onze mooie sport. Dus ook 

de toppers van de WK zijn aanwezig. Het start om 11.00 uur ,  zorg dat 
je gi gestreken is  en je erbij bent !!!! 

 

Banden examens. 
Op vrijdag 16 december zullen Shihan Ben en Sensei Ronald de banden-

examens afnemen. Hiervoor wordt je persoonlijk uitgenodigd. Zij 
beoordelen of je klaar bent om de volgende kleur 'obi' te ontvangen. 
Lees verder >>>>>>>> 

 

 
* 6 november : Charity 

Kumite toernooi, 
Rotterdam 

* 13 november : training 
wedstrijd selectie 

* 13 november : KBN Jeugd 
Karate dag , Apeldoorn!!  

* 11/13 november Karate 
Stage Sensei Silvio 
Campari , Swartbroek-
Weert 

* 19 november : landelijke 
DAN training Apeldoorn 

* 20 november : Kata 
Training olv. Bonsdcoach 
Almir Skrijelj 

* 20 november : 30ste Mini 
toernooi bij El Hatri, 
Eindhoven 

* 26 en 27 november : NK 
Kata + Kumite, Zoetermeer 

* 26 november : Stage 
Sensei Carlo Fugazza , 
Eindhoven 

* 11 december : Dan 
examens , Harderwijk 

* 16 december : 
bandenexamens  bij SKVE 
vanaf 18.30 uur 

* 17 december : Kumite 
Karate Cup , Sittard  

* 18 december : training 
wedstrijd 

* 23 december : de laatste 
les voor de kerstvakantie, 
dat wordt gezellig ...... 

* 14 januari 2017 : Open 
Tadasshii-do Club 
kampioenschappen, 
Rhoon  



 

 

De gradaties , 'Kyu' genoemd tellen terug. Je begint bij de gele band/ 7de  Kyu dan oranje/6de Kyu,  

groen/5de, blauw/4de, eerste bruine band/ 3de Kyu, dan de tweede bruin/ 2de. De derde bruin is je 
1ste Kyu. Daarna komt de fel begeerde zwarte band. Dat wordt 1ste Dan genoemd. Daarna blijft de 
kleur hetzelfde en tellen ze omhoog. Maar dat wordt steeds moeilijker en kost vele jaren om op te 

bouwen. Vanaf de 6e Dan krijg je een rood/wit geblokte band en mag je Shihan voor je naam zetten, 
onze eigen Ben is Shihan. 
 

Op 11 december zullen een aantal Karateka's van onze club examen gaan doen voor hun eerste en 
zelfs hun tweede Dan. We wensen Auke, Ruben, Marissa en Niala, Ralf, Robin en Daan heel veel 

succes. tevens zijn we benieuwd wie er op 16 december op gaan voor hun volgende band............ 
 

 
 
 

We wachten nog op jullie bijdrage aan de nieuwsbrief! Heb je nog iets leuks te melden, meldt dat dan 
bij ons. Email: skvenieuwsbrief@gmail.com 


