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Spring Camp Kroatië 2012
Op donderdag 28 april kwamen de
eerste karateka’s al aan in Samobor
om alvast de sfeer van de nieuwe
omgeving een beetje te proeven.
Alhoewel het kamp pas op
zondagmiddag zou beginnen, was er
op zaterdag al de traditionele
slippertocht, gevolgd door een
demonstratie bij een vreugdevuur,
georganiseerd door de stad. We
hebben zelfs de krant gehaald.

- Katatraining
Aan het Spring Camp Croatia werd
door ca. 20 Nederlandse karateka’s
deelgenomen en de groep werd
dagelijks uitgebreid met mensen uit
Kroatië en Slovenië.

- Examens
- Zomerkamp
- Strandtraining
-Vakantieperiode

Kijk naar de foto’s op de website! Zij
geven een goed beeld van de
inspanning die gevraagd werd en de
ontspanning die daarop volgde.
Misschien zien we jullie volgend jaar
ook? Zelfde tijd, zelfde plaats.

De voorgaande zeven keer werd het
kamp op het eiland Losinj gehouden,
deze keer was de bos- en heuvelrijke
omgeving op zo’n 20 km afstand van
Zagreb aan de beurt.

Wedstrijden 24 juni a.s.
.

De trainingen voor de wedstrijden zijn
in volle gang. Let er op dat de kinderen
voorzien moeten zijn van de nodige
bescherming: vuist- en
beenbescherming en een toque
(jongens), borstbeschermers (oudere
meisjes) en voor iedereen: bitjes.
Mocht je nog iets nodig hebben dan
kunnen wij daar voor zorgen. (of zelf
aanschaffen natuurlijk). Wees op tijd en
voorbereid.

www.katsuheiwa.nl
katsu.heiwa@xs4all.nl
tel. 0648334855
(Shihan Vlado)
0651123039
(Sensei Jenny)
Bezoek ons op Facebook
en volg ons op Twitter

Fotoreportages en
verslagen
Katsu Heiwa is een dojo die zich volop
manifesteert op het internet door haar
website, Facebook, maar ook twitter.
Volg ons en blijf op de hoogte van onze
activiteiten.
In de nieuwsblogs worden de
actualiteiten weergegeven.

Vakantieperiode

Examens

De grote vakantieperiode begint op
9 juli en duurt t/m 19 augustus. Let
op de website/Facebook pagina
voor tussentijdse trainingen.

De eerstvolgende examendata zijn:

Katatraining

Voor 10e t/m 5e kyu wordt er op
zaterdag 2 juni een katatraining
gegeven door het Katsu Heiwateam. Vanaf 10 uur tot 12 uur in de
Klein Coolstraat nr. 4 in Rotterdam
In dit seizoen moeten we natuurlijk niet
(achter het Centraal Station). Kosten
vergeten om te profiteren van het (hopelijk)
voor deze Centrale Training
goede weer. Trek je zwemspullen onder je gi
bedragen 3 Euro (bijdrage in de
aan en kom op zaterdag 30 juni naar
zaalhuur). Het bijwonen van deze
Hellevoetsluis, voor een strandtraining,
georganiseer door dojo Mu-Chin. Wij zijn er in training wordt aangeraden; neem je
paspoort mee voor een
ieder geval bij!
aantekening.

Strandtraining Hellevoetsluis
op zaterdag 30 juni

Kyu-graden: 29 juni in Barendrecht
Slippen: 15 juni in Barendrecht/3 juli
in Rotterdam.
Neem tijdig contact op als je denkt
dat je er aan toe bent.
Kosten: € 20 voor kyu-graden en € 5
voor slippen.
Twee weken voor de examens je
paspoort/geld inleveren.

Zomerkamp 6, 7 en 8 juli
Na het Jeugdkamp en het Lentekamp
is het in het eerste weekend van de
zomervakantie, de beurt aan de
oudere jeugd (vanaf 14 jaar) en de
volwassenen om een lang weekend
bezig te zijn met Kyokushin karate.
Kijk op de websites
(www.Katsuheiwa.nl of
www.kyokushinkan.nl) voor details en
inschrijfformulieren.
Tijdens dit zomerkamp bestaat de
mogelijkheid om examen te doen.
Vergeet niet hiervoor toestemming
mee te nemen van de leraar en in
ieder geval: Altijd je paspoort
meenemen.

Wijziging datum Centrale
gevechtstraining
I.p.v. 10 juni is de datum 3 juni geworden.
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