November 2017.

Hallo allemaal,
Hier is weer de nieuwsbrief. Met informatie van en over jouw club !
Er zijn wedstrijden geweest waar ook SKVE zich heeft gepresenteerd. Er zit groei in
onze karateka’s, veel trainen werpt zijn vruchten af. Op het ONJK (open
nederlands jeugd kampioenschap) bij het onderdeel kata kwam Caitlin met een
bronzen plak naar huis. Op dag 2 hebben de kumite karateka’s helaas geen podium
plekken kunnen bemachtigen, maar wel weer een ervaring rijker en mooi
opgewarmd voor het NK -21 aanstaand weekend in Zoetermeer.
🖌

📍 van de Sensei
Helaas komen, door de terug loop van leden, de trainingen voor het wedstrijdteam
en de hoge banders op woensdagavond te vervallen. Dit met ingang van december.
Heb je een goede tip om ons leden bestand te laten groeien? We horen het
graag.....
Op 15 december zijn er Bandenexamens. Van Sensei Ben en Sensei Ronald krijg je
hiervoor een uitnodiging als je er klaar voor bent. De reguliere lessen komen dan te
vervallen. Kom wel je team maatjes aanmoedigen en kom kijken hoe dat in zijn
werk gaat, zo’n examen, want jij bent misschien wel de volgende......
# Japan
Op vrijdag 24 november vertrekken sensei Ben, Robin, Niala, Rens en Ralf naar
Japan. De bakermat van Karate om daar een mooie reis te maken en te trainen. Ze
zullen ook o.a. Funakoshi bezoeken . Heel veel plezier gewenst, een goede reis en
schrijf een mooi verslag voor ons als jullie terug zijn.

⛩ DAN-trainingen
De DAN- trainingen zijn weer begonnen. Ben je 12 jaar of ouder, heb je een bruine
band en is je doel de zwarte band. Dan mag je mee doen met deze trainingen.
Overleg dit wel met sensei Ben of sensei Ronald.
Lalla en Caitlin zijn al zover. Zij hebben al vele trainingen gevolgd en alle andere
kleuren band al verdient. Zij gaan 10 december examen doen en hopen dan die
mooie welverdiende zwarte in ontvangst te mogen nemen. Meiden, veel succes!

“ een zwarte band is een witte band die niet heeft op gegeven”
🦁 Stage trainingen
Regelmatig worden er stages gegeven door diverse karateka’s in het land. Met
andere sporters bezig zijn om een onderdeel van Kata of Kumite te verbeteren of

aan te leren, is altijd leerzaam en hierdoor groei je
als karateka. Zo heeft 27 oktober meervoudig
nederlands kampioen Wouter Deijl bij ons les
gegeven en mogen wij 16 december Samantha van
Lokven, bij ons verwelkomen, zij staat in de top 50
ranking van de WKF. Heb je interesse, kijk op de
KBN agenda welke stage jou aanspreekt en overleg
met Sensei Ronald of Sensei Ben of het bij jou past
en wie er nog meer mee gaan.
🎄 Kerstfeest 2017
We zijn al met de voorbereidingen bezig om er ook
dit jaar willen we er weer een feestje van maken.
De uitnodiging is al naar jullie verstuurd. Heb je al
leuke sokken kunnen vinden ? Geef je wel even op
én met hoeveel personen je komt..... Kosten 2,50€
p.p. Betalen bij binnenkomst....

📌 Kalender 2017 - 2018:

* 25 - 26 november: NK -21, kata + kumite,
Sporthal Oosterpoort, Zanzibarplein 2, Zoetermeer.
* 3 december: Kumite seminar olv meervoudig kampioen Ivan Leal Reglero,
Rotterdam, meer info agenda kbn.nl
* 10 december: Examens Dangraden, Sporthal de Sypel, Parkweg4, Harderwijk
* 15 december: banden examens, hiervoor ontvang je een uitnodiging via sensei
Ben en sensei Ronald.
* 16 december: Sittard Cup, Kumite, Stadssporthal Sittard, Stadswegske 8,
Sittard
* 16 december: Kata Stage olv Samantha van Lokven, Sporthal Matenpark,
Apeldoorn, 14.00 - 15.30 uur. Vanaf 12jaar en blauwe band. Kosten 5,= €
* 22 december: Kerstfeest 🎄 ✨ 🎊 🎉
* 25 december - 5 januari: Kerstvakantie (dus geen trainingen)
* 13 januari: Open Club Kampioenschap Tadasshi Do, Rotterdam, kata + kumite
* 4 februari: Open Pepper Cup, Zwolle, kata + kumite
* 11 februari: Maitochi ,Belgie
* 24 maart: WW-Cup, Puderbach, Duitsland, kata + kumite
* 1 april: Amsterdam Cup, kumite
*

van de redactie
Voortaan zal de nieuwsbrief 6x per jaar in je mail box verschijnen. Wil je jou
steentje bijdragen ? Dat kan natuurlijk altijd door te schrijven naar
skvenieuwsbrief@gmail.com
📬

