
 

 

 

Juni 2017. 
 

Bijna zomer! 
 

  
BBQ: 
Het is alweer juni, wat betekent dat we deze maand, te weten op 24 juni, een super leuke 
BBQ organiseren. De uitnodiging met informatie is al in jullie bezit. 
We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen, maar nog lang niet genoeg! 
Dus… meld je aan via skvenieuwsbrief@gmail.com 

  
Examen: 
Er wordt hard getraind. Ook met het warme weer gaan we er tegenaan. Binnenkort, op 
vrijdag 16 juni, is het Kyu graad examen. Iedereen veel succes met trainen de komende 
weken en alvast heel veel succes gewenst met het examen!! Jullie kunnen het! 
 

De eerste wedstrijd van ....... 
 

Hallo Allemaal, 

Ik heb 28-05-2017 mijn eerste wedstrijd gehad. Het was een hele leuke en spannende dag. 

Ik was best wel zenuwachtig ,maar ik heb het naar m'n zin gehad! 

Helaas niet gewonnen maar dat komt nog wel. Ik kijk naar volgende wedstrijd uit! 

~ Marinda 

 
 
 

Karatekamp: 
En ja, zoals altijd het super leuke uitje voor elke karateka, hét Karatekamp !!!!! 
Hieronder vind je de kampbrief , dus schrijf je gelijk in. Dan ben je verzekerd van een 
gezellig weekend met je team maatjes. 
 

Hallo karateka’s 

 

Van 1 t/m 3 september gaan we weer op karatekamp! Dit jaar gaan we naar een 
ontzettend leuk tipidorp in Zelhem, in de buurt van Doetinchem. Vanwege te weinig 
vooraanmeldingen is het niet mogelijk naar Zeeland te gaan, vandaar dat we naar 
een andere locatie gaan, namelijk: 
 

Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld 

Aaltenseweg 11 

7021 HR  Zelhem 

 

Om je hiervoor in te schrijven willen we graag dat jullie onderstaande gegevens 
invullen en retour mailen. De kosten bedragen €60,- en dienen overgemaakt te 

mailto:skvenieuwsbrief@gmail.com


 

 

worden naar Stichting Karate-do van Elburg op NL51RABO0394096460 o.v.v. 
Karatekamp 2017. Graag overmaken voor 01-07-2017. 
 

Naam:  

Adres:  
 

Leeftijd:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

Zorgverzekeringsnummer:  

 
 

06-nummer van een thuisblijver: 
 

Naam:  

Telefoon: 

 
 

Medicijnen   ja/nee  Zo ja welke medicijnen: 
 

  

  

  

 
 

Dieet          ja/nee   Zo ja welk dieet: 
……………………………………………………………………………………. 
Vegetariër   ja/nee 

Allergisch    ja/nee  Zo ja waarvoor: 
………………………………………………………………………………. 
 

Andere dingen waar wij op kamp voor jou rekening mee moeten houden. 
 

Meenemen: 

 

 Beddengoed (kussensloop, matrashoes, hoeslaken) * 

 Wild west feest outfit!!  

 Handdoeken 

 Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, shampoo etc.) 

 Zonnebrandcrème (hopelijk hebben we dat nodig) 

 Zwemspullen 

 Regenkleding (hopelijk kunnen die in de tas blijven) 



 

 

 Sportkleding + sportschoenen 

 Slaapkleding + knuffel 

 Extra kleding en ondergoed 

 Zaklamp 

 Gezelschapsspel 

 Je (oude) karatepak  

 Een leuk buitenspel 

 Een buitengewoon goed humeur 
 

*Bij het niet meenemen van beddengoed moet er €7,75 extra betaald worden.  

Niet Meenemen: 

 Waardevolle spullen 

 Geld 
 

Aankomst: vrijdag 1 september 18.00 à 19.00 uur. Zorg ervoor dat je al hebt 
gegeten. Aangezien we in tipitenten gaan slapen hoort hier natuurlijk een feestje bij 
met als thema Wild Wild West! Trek dus allemaal je leukste indianen of cowboy 
outfit aan dan trappen we het kamp af in stijl!  
 

Reisdoel: Zelhem, boven Doetinchem ± 50 minuten rijden vanaf Apeldoorn. 
 

Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld 

Aaltenseweg 11 

7021 HR  Zelhem 

 

Ophalen: Iedereen kan zondag 3 september tussen 17.00 en 17.30 uur weer 
opgehaald worden. 
 

Belangrijk: We zijn te gast, dus laten we met ons allen zorgen dat we ons netjes 
gedragen en geen rommel achter laten. Lees de kampregels goed en vergeet het 
lakenpakket niet! 
 

Noodgeval: We zijn altijd mobiel te bereiken op de volgende 06 nummers: 
 

Niala den Braber 
Thea van Elburg 

06- 54370321 
06-11163935 

Ronald Looij jr.            06-15607048 

Ben van Elburg 06-46013258 

 
  
Als het weer en de stemming goed zijn wordt het zeker weer een leuk kamp!! 
 
       
Groetjes van het kampcomité, 
Ben en Niala 



 

 

Kampregels: 

 Houdt accommodatie, het terrein en het toiletgebouw schoon. 

 Parkeren is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken. 

 Geen vernielingen aanbrengen. 

 Aan alle activiteiten meedoen. 

 Onder de 18 jaar geen alcoholische dranken. 

 Meenemen eigen alcohol niet toegestaan. 

 Alcohol mag alleen worden gedronken in het tipidorp, niet op het terrein.  

 Er mag in het tipidorp niet worden gerookt.  

 Graven is niet toegestaan. 

 Begeef je niet buiten de aangelegde wegen en paden. 

 Om 22.30 uur gaat de nachtrust in tot 7.30 uur s ‘morgens. Het is niet 
toegestaan op de speeltoestellen te spelen tijdens de nachtrustperiode. 

 Zorgt er zelf voor dat je zondag je eigen spullen mee naar huis neemt. 

 Verblijf op eigen risico. 

 De leiding zal actie ondernemen tegen degene die zich niet aan de regels 
houdt. 

 

  

Karate WKF app: 

We hebben al eens genoemd dat er een karate WKF app is. Deze is super handig. Er staat o.a. 

uitleg over de Shotokan kata’s, standen, afweringen, trappen, Japanse vertaling, hoe je band te 

knopen. Tip; download de app en doe er je voordeel mee. 

  

Tot 10 tellen in het Japans: 

In de les tellen we met de warming up vaak tot 10 in het Japans. Wil je oefenen, om dit ook 

goed te kunnen? Zie hieronder de Japanse cijfers en de uitspraak! 

  

1. Ichi       - Ietsj 

2. Ni         - Nie 

3. San        - San 

4. Shi         - Shie 

5. Go         - Go 

6. Roku      - Rok 

7. Shichi     - Sjiets 

8. Hachi     - Hatsj 

9. Ku           - Koe 

10. Yu          - Dzjoe 

  

  
 

Kalender 2017 : 
* 11 juni: Funakoshi Cup 2017, Kata ,  Alkmaar , sporthal de Hoornse Vaart   Hertog 

Aalbrechtweg 4 

* 12 juni: Kumite stage van Erick Juma, Keniaans kampioen, bij Shin-Ju (Dimitra Limneos) in 

Amsterdam, 19.30-21.00 uur Locatie Parelschool, Kleine Wittenburgerstraat 100 



 

 

* 16 juni: Bandenexamen. Hiervoor ontvang je, in overleg met Shihan Ben en Sensei Ronald, een 

uitnodiging. 

* 18 juni: Karate Cup Buitenveldert Open , Kata en Kumite,, Amsterdam , sporthallen Zuid , 

Burgerweeshuispad 54 ,  

* 24 juni: SKVE BBQ ...... save the date !!!!  

* 1 -3 september: Karateamp , Aaltenseweg 11 , Zelhem 

* 30 september + 1 oktober: 23ste Open El Hatri kata + kumite, Eindhoven , sporthal Achtste 

Barrière , Savoiepad 14 

* Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus, SKVE wenst iedereen een fijne zomervakantie toe!! 


