
Februari 2017.

Osu Karateka's ,

Het is alweer februari. Iedereen is weer in de routine van trainen en wedstrijden draaien. En er zijn 
karateka's die heel hard aan de bak moeten om zich voor te bereiden op hun Dan examen. Het 
behalen van je zwarte band is voor de meeste een doel waar veel toewijding en discipline aan vooraf 
gaat. Je moet veel herhalen en alles tot in de puntjes verfijnen om te laten zien dat je het dragen van 
je band waard bent.

Zo is het ook voor Nadia en Timo, zij staan aan het begin van deze weg. Maar met het enthousiasme 
waarmee zij hun eerste wedstrijden hebben gedaan komt dat zeker goed.

Mijn eerste wedstrijd
 
Hallo allemaal,
 
Op zaterdag 14 januari had ik mijn allereerste karate wedstrijd. De wedstrijd was bij Tadashii-do in 
Rhoon. Ik had er super veel zin in. Het vroege opstaan vond ik vreselijk. Maar het was mijn eerste 
wedstrijd, dus ik vond het toch niet zo heel erg.
Toen we aankwamen, gingen we ons omkleden en naar de zaal. Ik vond de zaal groter dan ik had 
gedacht. Er waren ook kinderen van andere karate clubs.
Ik begon met het onderdeel Kata. Ik vond de kata zelf nog best makkelijk, alleen de laatste partij 
vond ik best moeilijk. Ik had heel goed mijn best gedaan en ben vierde geworden! Ik was trots op 
mezelf alleen ik vond het jammer dat ik geen prijs had. Maar ik vond het best leuk om mijn kata op 
zo’n grote mat te draaien en iedereen kon naar mij kijken. Ik vond dat nog best eng, maar na mijn 
kata ging iedereen klappen. Dat vond ik natuurlijk super leuk.
In de middag gingen we Kumite doen. Ik had de eerste partij verloren. Toen dacht ik, ik wil de 
volgende partij winnen, omdat ik nog derde kon worden. Gelukkig heb ik de andere partijen wel 
gewonnen en werd ik 3e!!! Daar was ik super blij mee en ik werd door mijn coach en de anderen uit 
het team geknuffeld! Iedereen was heel blij voor mij.
Mijn allereerste wedstrijd was een groot succes. Ik ging 
naar huis met een beker!!! Yeah, 3e plaats!!
Na deze ervaring heb ik veel zin om aan nog meer 
wedstrijden mee te doen.
 
Groetjes, Nadia Klumper
 
 

Hoi karateka’s
Mijn eerste wedstrijd was op 14 januari.
We begonnen met kata’s en eindigden met kumite.
Ik ben met kata’s 5e geworden en met kumite 3e.
Ik vond het heel leuk!!!



Ik wil nog graag veel meer wedstrijden doen maar helaas kan dat nu niet.
Ik heb mijn voet gebroken en nu kan ik niet mee doen met karate . Ik kan nu geen wedstrijden doen 
en geen gewone lessen, maar nu ik niet mee kan doen ga ik altijd kijken naar de lessen, naar de 
wedstrijden kan ik niet gaan kijken, dat is te ver weg. Ik hoop dat ik snel weer mee kan doen.
Groetjes Timo

En we hebben een mooie volle agenda voor alle niveau's , dus zet in je agenda ......

Kalender 2017 :
* 11 februari: 12de Itosu Kata Open, Waalwijk , sporthal de Slagen , de Gaard 2
* 12 februari: Dan training , Heemskerk , Marnestraat 3 , 11.00-12.30 uur
* 18 februari: Dan training, in onze eigen zaal 15.00-16.30 uur ( kijken mag ook)
* 25 februari: Dan training, Amstelveen , Van Der Hooplaan 237 , 16.00-17.30 uur
* 26 februari: Kata training olv. Dimitra Limneos, Amsterdam , Weth. Verheijhal, Polderweg 300 

, 15.00-16.30 uur
* 11 maart: Dan training , Hellevoetsluis , Forel 4 , 15.00-16.30 uur
* 18 maart: Dan training , Enschede , Emmastraat 147 , 15.00-16.30 uur
* 25 maart: Dan training , Klazienaveen , van Echtenstraat 22 , 11.00-12.30 uur
* 26 maart: Kata training olv Dimitra Limneos , Amsterdam , Weth. Verheijhal , Polderweg 300 , 

15.00-16.30 uur
* 8 april: landelijke Dan graad training , Apeldoorn , Sporthal Matenpark , Heemradenlaan 130 , 

15.00-17.00 uur
* 9 april: 31ste El Hatri mini toernooi, Eindhoven , Raedeckerstraat 11
* 15 april: Dan graad Proefexamen , Waalwijk , sporthal de Slagen , de Gaard 2
* 22 april: Dan graad training , Hoogezand , sportcentrum Ron Haans , Heveapad 42 , 11.00-12.30 

uur
* 29 + 30 april: Kata stage olv veel voudig Europees en Wereld kampioen Luca Valdesi, El Hatri 

Eindhoven
* 6 mei: landelijke Dangraad training , Oosterhout, sporthal Arendonk , Zwanendonk 42 , 15.00-

17.00 uur
* 13 mei: Open West Brabantse Karate Kampioenschappen
* 20 + 21 mei: KBN Dan graad examens , Harderwijk , sporthal de Sypel , Parkweg 4 
* 28 mei: Rotterdam Cup, Hoogvliet , sporthal Campus Hoogvliet, Campusplein 8 ,
* 11 juni: Funakoshi Cup 2017, Alkmaar , sporthal de Hoornse Vaart   Hertog Aalbrechtweg 4
* 17 + 18 juni: Karate Cup Buitenveldert Open , Amsterdam , sporthallen Zuid , 

Burgerweeshuispad 54 , 
* 30 september + 1 oktober: 23ste Open El Hatri kata + 

kumite, Eindhoven , sporthal Achtste Barrière , 
Savoiepad 14


