
 
Juli 2017. 

Het is vakantie !!!!!!!!! 
☀ We kijken terug op een mooi seizoen, waarbij veel en goed is 
getraind. Er geweldige resultaten zijn geboekt en er meer karateka’s 
op wedstrijden hebben laten zien wat ze waard zijn. 

☀ En we hebben de Kyu graad examens gehad. Er is een mooi examen 
afgelegd waarbij iedere examen kandidaat trots mag zijn op het 
behaalde resultaat. Zie foto's op de site van SKVE. 

☀ De BBQ op 24 juni was super gezellig. Er zijn veel lekkere dingen 
ingekocht, iedereen heeft lekker gegeten en gedronken. Ondanks de 
regen en de wind, hebben we enorm veel lol gehad. Dankzij Gea, de 
moeder van Timo, hadden we goede muziek. De box die ze mee had 
kon behoorlijk hard, waardoor iedereen na het eten ging dansen met 
de grootste lol. Met DJ Shihan Ben, kwamen de voetjes van de vloer en 
hij genoot zichtbaar van zijn leden, die uit hun dak gingen. 
We kijken echt terug op een gezellige avond! Op naar het volgende 
SKVE feest... 

☀ Trainingen tijdens de zomervakantie !! .?? 
Jahoor, we gaan gewoon door in de vakantie. Om jezelf fit te houden 
wordt er op maandag en vrijdag avond getraind, lekker buiten in het 
Matenpark. Er wordt om 19.00 uur verzamelt op de parkeerplaats vóór 
de sporthal Matenpark. Dus train lekker mee op de dagen wanneer je 
thuis bent. Neem contact op met Robin : 06-40191490 

☀ Sporten is gezond voor iedereen. 
Dus heb je een vriendje, vriendinnetje, vader, moeder, buurman of 
buurvrouw die ook wil komen sporten, vraag gerust een SKVE folder bij 
sensei Ronald. Weet je iemand, neem degene mee voor 2 proeflessen, 
geef het door aan sensei Ronald. 



☀ Wij zouden het nog steeds heel leuk vinden als je een stukje 
aanlevert voor de nieuwsbrief. Dus mocht je een stukje in de 
nieuwsbrief willen schrijven over de lessen, het examen, de 
activiteiten van SKVE, de wedstrijden etc. mail dan naar 
skvenieuwsbrief@gmail.com Wij zullen er dan voor zorgen dat jouw 
bijdrage in de eerstkomende nieuwsbrief komt te staan. 
Lever je vakantie of karate anekdotes in. Dan kunnen we een leuke “ 
wist je dat…” maken na de vakantie……… 

☀ Wij wensen jullie allen een fijne zomervakantie toe!! 

Kalender 2017 : 
* 1 -3 september: Karatekamp , Aaltenseweg 11 , Zelhem, aanvang 18.00 uur 
* 15 - 16 september: Lion Cup, Luxemburg 
* 16 september: Dantraining, Sporthal Boomgaardshoek, Akkerwinde 1, Rotterdam, 15.00-17.00 

uur 
* 23 september: Dantraining, Sporthal Matenpark, Heemradenlaan 130, Apeldoorn, 15.00-16.30 

uur 
* 24 september: Kata training bij Dimitra Limneos in Amsterdam, Polderweg 300 , 15.00 -16.30 

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

Barrière , Savoiepad 14 
* 21 oktober: Kata stage olv nederlands kampioene Samantha van Lokven, Sporthal de Gageldonk, 

Gagelboslaan 160, Bergen op Zoom, 13.30-16.45uur, ! Vanaf 14jaar. 
* 28 oktober: Dantraining, Sporthal Matenpark, Heemradenlaan 130, Apeldoorn, 15.00-17.00 uur 
* 4 november: Proefexamen Dangraden, Sportcentrum Waspik, Wilhelminastraat 2, Waspik 
* 17-20 november: Open NK -21, Topsportcentrum Almere, kata en kumite, 
* 25 - 26 november: NK -21, Zoetermeer, kata + kumite 
* 3 december: Kumite seminar olv meervoudig kampioen Ivan Leal Reglero, Rotterdam 
* 10 december: Examens Dangraden, Sporthal de Sypel, Parkweg4, Harderwijk 
* 23 december: Sittard Cup, Kumite 

Vakantie kleurplaat:
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