
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.katsuheiwa.nl 

katsu.heiwa@xs4all.nl 

tel. 0648334855 

(Shihan Vlado) 

0651123039 

(Sensei Jenny) 

Bezoek ons op Facebook 
en volg ons op Twitter 
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Nieuwsbrief  

Vrijdag 6 juli in de namiddag 

druppelden de eerste karateka’s (op 

de kwartiermakers na natuurlijk) binnen 

bij StayOkday in Bergen op Zoom. Een 

prachtige locatie in de bussen en naar 

later bleek op korte afstand (met de 

auto, dat dan wel) van het 

Scheldestrand. Het weer liet ook toen 

al iets te wensen over, maar iedereen 

had er veel zin in. 

Alles bij elkaar verzamelde zich in de 

loop van vrijdag en zaterdag een 

groep van 75 enthousiastelingen, die 

niet van plan waren zich door het weer 

Zomerkamp Bergen op Zoom op 6, 7 en 8 juli 

uit het veld te laten staan. Katsu Heiwa 

was vertegenwoordigd door Mike, 

Dave (bedankt voor het waarnemer 

van de Barendrecht-lessen op 

vrijdagavond), Laureanne, Jorg, 

Marijanne, Mathijn, Barry en een 

bliksembezoek van Lorenzo. Shihan 

Vlado en Sensei Jenny waren er 

natuurlijk als organisatoren (met –nu- 

Shihan Da Silva) ook bij.  

Kijk voor een verslag en link naar een 

uitgebreide fotoreportage op de 

website. 
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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. 

 

Opening van het seizoen 

op zondag 26 augustus 

Wedstrijden 14 oktober a.s. 

Op 14 oktober a.s. is het weer zover. De 

tweede NK Kyokushin-kan zal weer 

worden gehouden. 

Zelfde locatie als vorig jaar. Dat wordt 

dus weer trainen en zorgen dat je in 

goede conditie bent! Meer informatie 

op de website. Schrijf je op tijd in.  

Vakantieperiode 

De grote vakantieperiode begint op 

9 juli en duurt t/m 26 augustus. Let op 

de website/Facebook pagina voor 

tussentijdse trainingen. 

 

Examens 
 

De eerstvolgende examendata zijn 

nog niet exact bekend (planning is 

oktober). Hou de website in de 

gaten. 
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Inmiddels ook een beetje traditie is de 

opening van het seizoen. Dit jaar op 

de 26e augustus omdat we hopen dat 

dan iedereen weer uitgerust terug is 

van vakantie. 

Vorig jaar was het ook aan de 

Kralingse Plas, maar door het 

Concours Hippique moesten we aan 

de andere kant van de plas trainen. 

Dit keer proberen we het weer aan de 

kant van de molen. Verzamelen bij de 

Parkeerplaats Plaszoom. Kijk op de 

website voor details. Aanvang: 13.00 

uur (tot 15.00 uur). 

Vorig jaar goot het enorm, misschien 

dat het dit jaar beter wordt? 

 

Alle dojo’s zijn uitgenodigd. 

 


