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Drukke maand Juni – en hij is nog niet voorbij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Wat een prachtige wedstrijden hebben we gezien in Oude Tonge 

Niet in de laatste plaats door onze eigen karateka’s. Stuk voor stuk 

is iedereen tot het uiterste gegaan. Mooi om te zien en zeker een  

groot compliment waard. Wat was het goed geregeld door  

Budokai Senshi en wat waren de scheidsrechters leuk voor onze  

Senshi Cup Wedstrijden 

Nieuwsbrief  

Zoals jullie weten is de zondag inmiddels een definitieve lesdag geworden. 

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. 

Zondagtraining 

Jaargang 5, nummer 3 

10 juni 2013 

Inhoud: 

- Drukke maand juni 

- Senshi Cup 

- Examens juni/juli 

-Vakantieperiode 

- Zondagtrainingen 

- Katatraining 

- Zomerkampen juni 

 

 

De maand juni is nog maar net begonnen en we hebben, in ieder geval 

sinds de laatste nieuwsbrief, al zo veel meegemaakt. Laten we eerst even 

stilstaan bij wat ons nog te wachten staat:  

 

het karateweekend voor kinderen en volwassenen van 14 t/m 16 juni.  

Dan hebben we het weekend erna de Centrale Katatraining voor iedereen 

vanaf 10e kyu t/m 3e kyu.  

 

Niet vergeten dat we ook nog examens hebben: de jeugd op 18 en 21 juni 

(slipexamens) en de volwassenen met kyu examens op 5 juli.  



jongste en onervaren vechtertjes. Een hele grote Osu voor  

dit evenement. Volgend jaar zijn we er zeker weer bij,  

zeker gezien het resultaat:  

15 tevreden karateka’s, 2 opgetogen coaches, 2  

Enthousiaste scheidsrechters en Sempai  

Jorg die zorgde voor de foto’s en Sensei Jenny die het  

Evenement begeleide. Als tastbaar bewijs namen we  

Ook nog 9 bekers mee naar huis. Details op de nieuwsblog van  

www.katsuheiwa.nl. 

 

 

 
 

  

 

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 

Tot aan de zomervakantie zijn er 

lessen. De zomervakantie is van 20 

juli (zaterdag) tot en met zondag 1 

september. 

Let op Facebook, Twitter en de 

website voor trainingen gedurende 

de zomervakantie. 

Examens 
 

De eerstvolgende examendata zijn: 

Dinsdag 18 juni en vrijdag 21 juni 

(Jeugd slipexamens) 

Vrijdag 5 juli Kyu-examens in 

Barendrecht.  

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. 

Katatraining voor “lagere banders” 
 
Heel binnenkort is het al weer tijd voor de volgende Centrale 

Katatraining voor oranje t/m groene banders. 23 juni 

verwachten we jullie weer. Minimale eis: oranje band. 

Hogere banders zijn natuurlijk van harte welkom.  

Natuurlijk zullen de Kyokushin-kan kata’s onderwezen 

worden. Gedacht wordt op dit moment aan de Tensho-kata, 

Gekisai-Dai en natuurlijk komt de Jyu-no ook weer even 
voorbij.  

Welkom! 
 

En gelukkig zitten veel mensen vol goede voornemens 

en sluiten ze zich bij ons aan om Kyokushin-karate te 

gaan beoefenen. Welkom Ela, Gabrie, Steven, Wout, 

Lorenzo, Wenson, Dylan, Suzanne, Annemieke en Yung-

da. 

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. 

T-shirts voor groot en klein 
 
Er zijn T-shirts te koop vanaf 5 jaar 

t/m XXL. Tijdens de Senshi Cup 

wedstrijden waren ze her en der te 
zien. Leuk!! 


