Katsu Heiwa
Nieuwsbrief
Mooie, interessante Japan-reis
Zoals iedereen natuurlijk weet zijn Shihan Vlado en Sensei Jenny een paar
weken naar Japan geweest. Natuurlijk hebben ze rondgereisd in een
prachtig land, maar de hoofdreden was om deel te nemen aan een
Seminar voor Kyokushin-kan instructeurs. Een grote groep van ongeveer 200
karateka’s afkomstig uit zo’n 20 landen vernam de laatste nieuwtjes op
karategebied.
Ook was dit een gelegenheid om dan-examen te doen
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Een mooie ervaring om de puntjes op de i te zetten waar het onze
technieken en kata’s betreft.
Aan Shihan en Sensei nu de taak om het over te dragen en dat doen ze
met plezier!.

- Japanreis
- Katatraining
- Zomerkampen juni

www.katsuheiwa.nl
katsu.heiwa@xs4all.nl
tel. 0648334855
(Shihan Vlado)

Zondagtraining

0651123039
(Sensei Jenny)
Bezoek ons op Facebook
en volg ons op Twitter

We hebben besloten de zondagtrainingen definitief vast te zetten. Dus iedere
zondag vanaf 10.00 uur is iedereen welkom voor Kihon en Kata.
Sommigen hebben zich al aangemeld voor een extra les per week. Dat
betekent dat de contributie dan aangepast moet worden.
Heb je dat nog niet gedaan of wil je dat niet, dan kun je de lessen los betalen.

Fotoreportages en verslagen

Vakantieperiode

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.

De week van zondag 28 april
t/m zaterdag 4 mei is een
vakantieweek. Geen les in
Barendrecht en Rotterdam.
Pinksterzondag is ook een vrije
trainingsdag.

Senshi Cup Wedstrijden
Op 8 juni is er een tournooi waar we als dojo aan meedoen:
de Senshi Cup in Oude Tonge.
Het tournooi is genoemd naar de organiserende dojo:
Budokai Senshi.
Het tournooi is voor Jeugd van 8 t/m 17 jaar en Senioren
Datum: 8 juni 2013
Locatie: Grutterswei Oude Tonge
Zet het in je agenda.
Je kunt je nog opgeven bij Sensei Jenny.
Hou de website en Facebook in de gaten.

Katatraining voor “lagere banders”

Examens
De eerstvolgende examendata zijn:
Dinsdag 18 juni en vrijdag 21 juni
(Jeugd slipexamens)
Datum van de kyu-graden examens
volgt.
Zoals altijd: Paspoort (met examengeld
erin) op tijd inleveren (minimaal twee
weken van tevoren.
Vraag voor de zekerheid aan Shihan
Vlado of Sensei Jenny of je al toe bent
aan een examen. Dit om
teleurstellingen te voorkomen.

Vier keer per jaar verzorgt Katsu Heiwa een Centrale
Katagtraining voor lagere graden (oranje t/m groene band).
Deze keer werd de katatraining gehouden op 24 maart en
werden de tweede Pinan en Yantsu uitgeplozen. De opkomst
was goed, met ook heel veel hoge graden. Er werd goed en
enthousiast gewerkt door de aanwezigen.

Welkom!
Jammer genoeg hebben een aantal leerlingen ons verlaten,
maar de toestroom van nieuwe leerlingen staat gelukkig ook
niet stil. Daar zijn we blij mee. De nieuwe leerlingen zijn Max,
Tom, Michel, Cristiano, Shane, Nemanja, Tuana, Hans en
Sofie.

Wees Slim
Het gebeurt zo vaak dat we handschoentjes,
scheenbeschermers en/of kledingstukken van jeugdleden
vinden in de kleedkamer. Zet zoveel mogelijk je naam in de
handschoentjes/scheenbeschermers want ze zien er nu
eenmaal allemaal hetzelfde uit en dat maakt het
terugvinden van de eigenaartjes erg lastig.

Jeugd- en volwassenenkamp
In de maand juni is het druk met Nederlandse
kampen. Leuk dat er zo’n groot aanbod is.
Het zou mooi zijn wanneer, zoals vorig jaar en
de jaren ervoor, jeugd en volwassenen van
Katsu Heiwa daarbij aanwezig zijn. Shihan
Vlado, Sensei Jenny en Sempais Laut en Jorg
zullen bij de Thema-avond en Nachttraining
van 14 en 15 juni in Capelle a/d IJssel voor de
jeugd, aanwezig zijn en vervolgens ook bij het
Volwassenenkamp op 15 en 16 juni.
Natuurlijk is het iedereen vrij naar de minikampen van Mu Chin (de week erna) bij het
Brielse Meer te gaan. Osu!
Het intensief meedoen aan een kamp
betekent vaak dat je de gelegenheid krijgt
om een dubbel examen te doen. Natuurlijk
moet de kennis en kunde wel aanwezig zijn.

