
December 2016

Trainingen
Het is alweer december, winter!!! Sinterklaas is net het land uit, hopelijk heeft hij jullie allemaal 
lekker verwend. Vrijdag 1 december hebben de kinderen tijdens de les een super leuke en 
gezellige warming-up van Niala en Ralf gehad. Jaa… zij waren door de Pieten gevraagd om dit te 
doen. Was een leuke les! De kinderen hebben goed meegedaan. Dank Niala en Ralf!! 

Tijdens de lessen wordt er hard getraind. Er zijn zelfs al een aantal enthousiaste ouders die mee 
trainen en… een mooie witte gi bij Ben bestellen. De ouders ervaren nu zelf ook hoe het is om 
karate uit te oefenen. Het is mooi ter ondersteuning van je kind, maar ook goed voor jezelf. 
Er zijn nu zes ouders die zich hebben opgegeven. Natuurlijk vinden wij het leuk als er nog meer 
ouders zijn die mee komen doen.
We nodigen u dan ook uit om een proefles mee te draaien! U kunt zich hiervoor opgeven bij 
Shihan Ben. 

Nederlandse Kampioenschappen
Wat een geweldige prestatie van Caitlin, ze is derde van Nederland bij het onderdeel Kata!! 
Caitlin is zelfs gevraagd om een interview voor radio Apeldoorn te geven samen met Shihan Ben. 
We zijn allemaal erg trots op haar!

Het was een hele leuke en spannende dag. Ik heb in totaal zo'n 5 rondes gedraaid en op 1 na verloren, 
maar nog steeds ben ik 3e en super blij ermee! Want ik heb toch 30 12-13 jarige achter me gelaten, en 
dat is een best wel goed gevoel. De rest van de club is niet in de prijzen gevallen maar hebben goed 
gevochten. Ik kijk naar de volgende wedstrijd uit!        ~Caitl
Seminar in Dublin



In het weekend van 25-26 februari is er een Kumite seminar in Dublin. Op de vrijdagavond 24 is 
er eventueel nog een coaching seminar. Een leuke afwisseling, een leuke stad en altijd interessant 
om tips en tricks te leren van een ander karateka.  Mocht je geïnteresseerd zijn, graag z.s.m. 
opgeven bij Linda. Zij kan je dan op de lijst laten bijschrijven. Want vol is vol! Er zijn al een 
aantal mensen die zich hebben opgegeven. Dus hoe meer er mee gaan, des te leuker het wordt! 
De kosten voor de 4 trainingen is 80€ (20€ p.st.) Er is de mogelijkheid om in het Green Isles 
Hotel te slapen. Dit en vluchten graag zelf regelen. Dit ivm met de kosten.  Ik hoor het graag van 
jullie.

SKVE Kerstfeest
We zijn al bezig met de voorbereidingen voor het Kerstfeest, 23 december a.s.
We gaan er een leuke avond van maken, maar hebben jullie daar wel bij nodig. Alle leden zijn 
welkom met familie of vrienden. In de uitnodiging staat dat je vóór 16 december je kunt 
opgeven, als duo voor een doldwaze activiteit en wie er meekomt naar het feest voor een hapje 
en drankje.
Graag zien wij de mailbox van skvenieuwsbrief@gmail.com vol stromen. 

Jullie bijdrage
Wij vinden het leuk om de nieuwsbrief maandelijks te maken en jullie op deze wijze te 
informeren over SKVE en houden daarbij de kalender up to date!
Maar… we zouden het super vinden als je iets aanlevert voor de nieuwsbrief. Kan van alles zijn. 
Een trainings- stage-, of wedstrijdervaring. Kan ook een leuke karate mop, of interessante 
informatie zijn die je wilt delen! Bedenk het! Mail dan vooral naar skvenieuwsbrief@gmail.com en 

dan zorgen wij dat jouw 
bijdrage in de nieuwsbrief komt te staan. 

Kalender:
* 11 december: DAN 

examens, Harderwijk
* 16 december: Banden 

examens, Burgersveld
* 17 december: Sittard Cup 

Christmas Edition 
aanvang wegen 8.30uur

* 23 december: SKVE 
Kerstfeest, aanvang 
18.30uur. Graag opgeven 
via de mail, als je komt !!

* 14 januari: Open 
Tadasshi-do 
Clubkampioenschappen, 
Rhoon

* 21 januari: Bruinsma 
Open Karate, 
Stadskanaal. Vanaf 14jr.

* 11 februari: 12de Itosu 
Kata Open, Waalwijk.
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