
 

 

Hallo karateka’s, ouders en vrienden van SKVE 
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje begonnen, maar we willen in de eerste nieuwsbrief van dit jaar 
nog even stil staan bij het succesvolle 2019. 
 
In het voorjaar is SKVE op zomerkamp geweest in het mooie Beekbergen. Wij hebben daar een 
hoop lol gehad waarbij uiteraard Karate in het middelpunt stond. Of waren het toch de 
processierupsen?  
 
Sensei Ronald en Alisa zijn in het najaar getrouwd en kwamen tijdens het kerstfeest met het blijde 
nieuws dat zij in verwachting zijn.  
En nu we het toch over het kerstfeest hebben, het was weer een groot succes. Er was een mooie 
grote opkomst, veel gezelligheid en meer dan genoeg lekkers. 
De kids hebben zich geweldig vermaakt met een opblaasbare cactus, die het zwaar te verduren 
had door alle verschillende geri’s en tsuki’s. En als de kids zich vermaken, dan vermaken de 
ouders zich ook toch?!  
 
SKVE heeft zich uitgebreid. Er zijn nieuwe leden bij gekomen en er is een nieuwe dojo geopend in 
Wierden. Onze school is in Wierden goed ontvangen en er zijn op die locatie al verschillende 
lessen verzorgd wat geresulteerd heeft in nieuwe leden. Deze lessen zullen verzorgd worden door 
Sensei Niala onder toezicht van Sensei Ben.  
 
SKVE heeft een nieuwe sponsor, KVIK Amersfoort van oud lid Joeri Grimberg. Dankzij hem 
hebben we er een nieuwe wedstrijdmat bij! KVIK Amersfoort biedt keukens, badkamers en 
garderobes in Deens design tegen verrassend lage prijzen.  
Daarnaast begint SKVE meer sponsors aan te trekken, denk bijvoorbeeld aan fysiopraktijk Fyzio 
Totaal. We hopen in de toekomst nog wat sponsors aan het rijtje toe te voegen.  

Wedstrijden 
Op wedstrijdgebied heeft SKVE niet stil gezeten.  
Zo zijn er verschillende wedstrijden geweest in eigen land, maar ook in het buitenland. 
Onze wedstrijdgroep heeft zich op de verschillende toernooien van hun beste kant laten zien en er 
zijn vele prijzen behaald. Te veel om allemaal op te noemen en ik wil jullie niet vervelen met een 
hele opsomming.  
Toch wil ik een paar highlights noemen, het Open Nederlands Kampioenschap Jeugd, het 
Nederlands Kampioenschap Jeugd, Banzai cup in Berlijn en niet te vergeten de Vanencompetitie 
waar de jeugd dit jaar mee gestart is. Zij kunnen hier veel ervaring op doen, waardoor zij zich goed 
kunnen voorbereiden op de toekomstige grote wedstrijden.  
Door de mooie prestaties van het wedstrijdteam bij het onderdeel Kata hebben de dames Jinthe en 
Elisabeth zich naast Caitlin mogen voegen bij de selectie. Bij Kumite heeft Timo, onze Nederlands 
Kampioen bij de jeugd, een plekje bij de selectie weten te veroveren en mag nu samen met Donna 
hun kennis en vaardigheden op Kumite-gebied vergroten.  
Wij willen het hele SKVE-wedstrijdteam bedanken voor hun inzet, de fijne samenwerking met de 
coaches en natuurlijk allemaal gefeliciteerd met de behaalde plaatsen.  
 
Een andere highlight die niet vergeten mag worden is de inzet van familie en vrienden. De support 
die jullie geven is geweldig. Het vergt veel energie van jullie en niet alleen dat, het mag ook 
allemaal wat kosten al die wedstrijden. Als support om welke reden dan ook niet mogelijk is, 
schroom dan niet om de coaches te benaderen. Er kan dan gezamenlijk worden gekeken naar een 



passende oplossing. We hopen natuurlijk dat alle wedstrijdkarateka’s ook dit jaar weer mogen 
schitteren op de verschillende toernooien en zonder deze geweldige support van jullie is dit niet 
mogelijk.  

Opgelet!! 
Er verdwijnen nog steeds schoenen uit de dameskleedkamer. Raar maar waar, het is elke keer 
maar één schoen. Wij verzoeken eenieder om alle spullen in de tassen te stoppen en deze mee te 
nemen de zaal in. Ook voor de ouders, familie en vrienden die komen kijken geldt: neem je 
schoenen mee naar binnen of zorg voor overschoentjes zodat je je schoenen aan kan houden.  

Agendapunten 2020 
 
Dit jaar bestaat Stichting Karate-do Van Elburg 40 jaar! Meer info hierover volgt nog. 

Wedstrijden 
• 25 januari Tadashii Do te Rhoon 

• 2 februari Open Pepper Cup te Zwolle 

• 16 februari pilot voor het SKVE Clubkampioenschap 

• 1 maart Vanencompetitie te Harderwijk  

• 8 maart Benelux Open te Amsterdam 

• 15 maart Bruinsma Open te Stadskanaal 

• EN natuurlijk de SKVE Cup op 21 maart hier in Apeldoorn 

• 4 april Puderbach Duitsland (sluitingsdatum 21 maart)  

• 11 april Strive and Struggle te Den Bosch (voor 10 februari inschrijven) 

• 30 mei Vanencompetitie te Harderwijk. 

• 27 juni Moerdijk Cup te Zevenbergen 

Examens 
• In mei zullen er weer kyu examens afgenomen worden (exacte datum en tijd volgt) 

• De KBN Dan examens zullen plaatsvinden op 24 mei te Harderwijk.  
Voor iedereen die op examen wil, succes en laat je zien op de training! 

Seminars 
• 13 maart Arimoto Sensei (meld je snel aan, want vol is vol) 

• 13 Juni Kagawa Sensei (meld je snel aan, want vol is vol) 

Quote 
“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” 

Tot slot 
Heb je een leuk idee, verhaal, een nieuwtje, quote of mopje en wil je dit delen, laat het mij dan 
weten en misschien zie je het wel terugkomen in de volgende nieuwsbrief! 

GO SKVE!! 


