
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.katsuheiwa.nl 

katsu.heiwa@xs4all.nl 

tel. 0648334855 

(Shihan Vlado) 

0651123039 

(Sensei Jenny) 

Bezoek ons op Facebook 
en volg ons op Twitter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

  
 

 

 

Demonstratie dojo Rotterdam 

Nieuwsbrief  

Voor de eerste keer gedaan, maar zeker 

voor herhaling vatbaar! Screammaskers, 

heksen, vampiers, spoken, weerwolven: 

alle karateka’s (en zeker de jongeren) 

hadden zich vereenzelvigd met enge 

dingen, want daar staat Halloween 

natuurijk voor. Zowel in Rotterdam als 

Barendrecht werden opdrachten 

uitgevoerd en: iedereen won! 

Dus … volgend jaar weer!  

Halloweentraining 

Jaargang 4, nummer 6 

23 december 2012 

 

Inhoud: 

- Halloweentraining 

- Open Wintertraining 

- Examens december 

-Vakantieperiode 

- Nieuwjaarstraining 

- Bondsgeld 

 

 

Op 23 november gaven karateka’s van 

dojo Katsu Heiwa Rotterdam een 

demonstratie in het Kapelletje. 

Van alle acts wonnen zij de prijs in de 

categorie “Sport”. Als beloning kregen 

ze een mooie beker. Op facebook kun 

je filmpjes van het breken vinden. 

Mooie prestatie! 

6 januari: Nieuwjaarstraining 

 
Zorg dat je erbij bent: op 6 januari zijn we 

natuurlijk weer present bij de eerste training 

van het nieuwe jaar. Aanvang 13.00 uur. 

Locatie: Gymzaal Geraniumstraat in 

Spijkenisse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                                  

Open Wintertraining 
 

De wintertraining werd jammer genoeg 

niet door veel mensen bezocht. Het was 

er niet minder leuk om. Aan het eind was 

er lekker warme chocolademelk om 

weer een beetje op temperatuur te 

komen.  

 

Vakantieperiode 

De Kerstvakantie loopt van 

maandag 24 december t/m 

zaterdag 5 januari 2013. 

 

Examens 
 

De eerstvolgende examens zijn in 

maart.  

 

  Hele fijne feestdagen !! 
 

Examens december  
 

In de laatste week voor de kerstvakantie 

vonden de examens in Rotterdam en 

Barendrecht plaats. 

Iedereen had weer goed getraind en 

alhoewel de zenuwen bij sommigen 

goed opspeelden, waren de resultaten 

goed.   

Twee leerlingen die er een poosje 

tussenuit waren geweest en afkomstig 

van een andere dojo kregen na een 

paar maanden met een witte band te 

hebben rondgelopen de band uitgereikt 

waar ze recht op hadden. De groene 

band (4e kyu) voor Mitchel en de blauwe 

band met streep (7e kyu) voor Brandon.  

Natuurlijk spelen de prestaties tijdens het 

examenmoment een grote rol, maar al in 

de weken eraan voorafgaand wordt 

iedereen nauwlettend gadegeslagen en 

wordt door team Katsu Heiwa al 

overlegd over de slagingskans. 

Van iedereen die examen heeft gedaan 

is iedereen geslaagd en is er een 

karateka die een herexamen mag doen. 

 

Bondsgeld 2013 
 

Het is bijna januari en dus weer tijd om 

het bondsgeld te betalen.  

Willen jullie dat cash meenemen/ 

meegeven (€ 15 jeugd t/m 16 jaar en  

€ 20 vanaf 17 jaar). 


