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🖌 Hallo allemaal, 

We zitten alweer bijna halverwege 2018. De tijd is voorbij gevlogen. Er is veel 
getraind en prachtige ontwikkelingen zijn zichtbaar. Er zijn banden examens 
geweest. Iedereen die een nieuwe kleur heeft verdiend; van Harte Gefeliciteerd !!

Het wedstrijd team groeit en dat levert mooie resultaten op. Er zijn al 
verschillende prijzen gewonnen. 
Om op een goede ondergrond te trainen zouden we een mat moeten hebben van 
speciale dojo-tegels. Er is al hard gespaard , maarrrrr ...  we zijn er nog niet!  Wie 
kan ons verder helpen, wie weet een leuke actie of heeft nog familie en kennissen 
die ons willen sponsoren. Meld dit bij Sensei Ben of René/Gea Heupink. 

🥋 Open Dag. 
Om meer mensen kennis te laten maken met karate én onze gezellige club is er 
een Open Dag op zaterdag 16 juni van 14.00 tot 17.00 uur. Er zijn clinics (open 
lessen) en verschillende demonstraties. Een informatie tafel natuurlijk en wat 
lekkers om bij verder te kunnen praten. Dus neem iedereen die je kent mee naar 
jouw club en maak ze enthousiast om ook te komen trainen. Deel de flyer via al je 
social media connecties of hang ze op bij je school, werk of supermarkt.  
Dus kom kijken en/of meedoen !!! Zegt het voort....... 

“Onderaan deze nieuwsbrief staat altijd de agenda. Check deze 
voor data van alle evenementen die onze club bezig houdt” 
  
  



🍗 SKVE BBQ 
Op 6 juli gaan we weer lekker bbq-en! Geef je dus direct op via 
skvenieuwsbrief@gmail.com  en laat ons weten met hoeveel personen je komt. 
( evt. vegetarisch) De kosten bedragen 12,50€ p.p. of 7,50€ tot 12jaar. Je bijdrage 
graag in een envelop met namen erop geven tijdens de les aan Esther of Gea.We 
gaan er een gezellige avond van maken bij de skeeler baan van DNIJ ( naast 
Intratuin ) Eten, drinken, muziek en spelletjes !!! Ruimte genoeg om je uit te 
leven.  Breng je skeelers mee, wie gaat het snelst of maakt de mooiste kunsten. 
Let dan wel op dat een helm verplicht is. We zijn te gast, dus respecteer dit. Het is 
op vrijdagavond, er is dus géén gewone les. Genoeg activiteiten en beweging op 
deze avond. En we gooien er nog een sponsor actie in, info hier over volgt...... 

⛩ DAN-trainingen 
Deze zijn georganiseerd vanuit het 4e platform van de KBN. De data vind op FB of 
de site van het 4e platform en op de KBN kalender. Hieraan meedoen levert veel 
extra kennis. Je kunt je verder ontwikkelen in de mooie karate sport. En het 
mooiste is, toe werken naar je 1ste Dan diploma. En daarna met trots je zwarte 
band dragen. 
Ben je 12 jaar of ouder, heb je een bruine band. Dan mag je mee doen met deze 
trainingen. Overleg dit wel met sensei Ben of sensei Ronald. 

“ een zwarte band is een witte band die niet heeft op gegeven” 

  

📌 Kalender 2018: 
* 16 juni: Open Dag, in onze Dojo, 14.00-17.00 uur 
* 17 juni: Buitenveldert Cup, kata + kumite , Sporthallen Zuid, 

Burgerweeshuispad 54, Amsterdam 
* 22-24 juni: SKVE Karate Kamp⛺  Kampeerboerderij de Berghoeve, Veenweg 9, 

Epe  
* 1 juli: Waterlands Open, kumite (6-16jr) ! Round Robin poules = ! Topsporthal 

Purmerend, Van IJsendijkstraat 365, Purmerend. Aanvang 9.00uur. 
* 6 juli : BBQ, skeelerbaan DNIJ, Voorwaarts 
* 14 juli-26 aug. : Zomervakantie ☀ 🏝 ⛱ 🏕  
* 6 en 7 oktober : Open Elhatri Kata (6-10) en Kumite (7-10) toernooi! 

Evenementencomplex De Heiberg, Heerseweg 49, Veldhoven. Kosten 15€ 
p.p.p.o. Entree vanaf 7jr. 5€ 
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* 20 oktober : Azuma toernooi. Ons eigen open toernooi in Apeldoorn, iedereen 
doet mee.  Info volgt 

* 20 - 28 oktober : Herfstvakantie. Geen les! 
* ?? november : NK -21 exacte datum en info volgt. 
* 17 en 18 november : Open International de Liège, Hall Omnisports ‘la Préalle’ 

Rue Emile Muraille 158, 4040 Herstal, België kumite (17-11) en Kata (18-11)  
Dit nog even onder voorbehoud.... 

* 22 december - 6 januari : Kerstvakantie. Geen les! 

📬  van de redactie 
Wil je jou steentje bijdragen ? Dat kan natuurlijk altijd door te schrijven naar 
skvenieuwsbrief@gmail.com  
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