
Januari 2017.

Dag allemaal,

Het is 2017!!! Wij wensen jullie allen een gezond, gelukkig en vooral sportief jaar toe! 

Kerstfeest vrijdag 23 december jl. 
We kijken terug op een super gezellig feest, waarbij we vooral veel lol met elkaar hebben gehad. De 
duo's hebben goed meegedaan en er is lekker gegeten en gedronken. Muziekje erbij, was helemaal top! 
De foto's zijn het kijken waard! Ze staan op de website. Bedankt allemaal dat jullie naar het feest zijn 
gekomen!!

Lessen
Het is nu vakantie, dus iedereen kan nog even bijkomen van de feestdagen. Vanaf maandag  9 januari 
gaan de lessen weer van start. Leuk om iedereen weer te zien! Er zal weer hard gewerkt worden. Heeft 
iemand in je omgeving goede voornemens?! Neem ze mee, dan kunnen ze mee sporten en zien hoe 
goed karate is voor body en geest.

Nederlands Top Karateka Samantha Lokven op tv.
Op zaterdag 28 januari kun je nederlands karate talent zien op tv. Samantha Lokven , van het 
nederlands team is te zien op NPO3 om 17.30

Jouw bijdrage voor de nieuwsbrief.......
Ja ja we weten het, we vragen het gewoon nog een keertje. De nieuwsbrief is er voor iedereen, dus heb 
je de mogelijkheid om iets aan te leveren. Tot op heden hebben we nog weinig ontvangen. Dus mocht 



je iets leuks te vertellen hebben (denk aan wedstrijden, stages, lessen, gezellige feestjes zoals het 
Kerstfeest, spreekbeurt school over karate etc), iets willen delen, een mop, of een karate weetje 
hebben, mail dan naar skvenieuwsbrief@gmail.com 

Folders
SKVE heeft mooie folders, die uitgedeeld mogen worden. Heb je een vriendje/ vriendinnetje, 
familielid, leraar/ lerares, met interesse voor karate. Vraag Sensei Ben of Sensei Ronald naar de folder. 
Het zou natuurlijk tof zijn als meer mensen zich als karateka aansluiten bij de club! 

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.

Kalender 2017 :
* 14 januari: Open Tadasshi-do Clubkampioenschappen, Rhoon
* 14 januari: Dan Training, Alkmaar 14.30uur
* Agenda van alle Dan Trainingen kun je vinden op de site van het Shotokan 4e platform.
* 21 januari: Bruinsma Open Karate, Stadskanaal. Kata en Kumite. Vanaf 14jr.
* 29 januari: Vanencompetitie Zuid, Goirle
* 11 februari: 12de Itosu Kata Open, Waalwijk.
* 17 maart: Lotto Dutch Open, Rotterdam
* 13 mei: Open West Brabantse Karate Kampioenschappen
* 11 juni: Funakoshi Cup 2017, Alkmaar

http://p.st/

