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Na een prachtige zomer en een goed begin van het nieuwe seizoen hebben
we weer veel zin om er volop tegenaan te gaan. De tekenen zijn goed: we
hadden een geweldige opening van het seizoen en tijdens de WK in Sofia
behaalde Lucinda Bender van dojo Sidney Kai voor Kyokushin-kan Nederland
zelfs de gedeelde derde plaats!

19 oktober 2013
Inhoud:
- Examentijd
- Wedstrijden
- Vakantieperiode
- Centrale Trainingen
- Halloween
- Nieuwjaarstraining

Opening van het seizoen in het
Kralingse Bos

Lucinda met haar beker

Halloweentraining
De eerste training na de vakantie (29
oktober in Rotterdam en 1 november in
Barendrecht) is de Halloweentraining. Net als
vorig jaar mag iedereen verkleed komen.
Kijk nog even op de foto’s van vorig jaar op
de website om inspiratie op te doen.
Schmincken mag natuurlijk ook.

Vakantieperiode
Deze week is het vakantie t/m zonder de
27e oktober. Geen les in Barendrecht en
Rotterdam.

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

Wedstrijden
Helaas hadden we dit jaar geen NK Kyokushin-kan wedstrijden,
Maar er zijn genoeg mogelijkheden om mee te doen aan
wedstrijden bij andere organisatie en andere dojo’s.
Heb je zin om mee te doen, laat het ons weten. T/m 24 oktober
kun je je nog opgeven voor de wedstrijden in België.
Op 7 december hebben wij kata-wedstrijden voor de jeugd.
Kijk even op de website voor de eisen. Elke leeftijdsgroep heeft
een verplichte en een vrije kata.
Op 24 mei heeft Budkai Senshi de Budokai Senshi-Cup. Dit is
Ook een van de wedstrijden waar we aan mee kunnen doen.
Houd er rekening mee!

Examens
De eerstvolgende examendata zijn:
Dinsdag 26 november (slipexamens
Jeugd Rotterdam) en vrijdag 29
november slipexamens Jeugd
Barendrecht).
Volwassenen en jeugd die gaan voor
een volle kyu-graad:
7 december is er een Centraal
examen in Krimpen a/d IJssel in
sporthal de Populier.
Zoals altijd:

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.

Karatepaspoort en schoolpasje (met
examengeld erin) op tijd inleveren
(minimaal twee weken van tevoren).
Het spreekt vanzelf dat ook de
contributie volledig betaald moet zijn.
Vraag voor de zekerheid aan Shihan
Vlado of Sensei Jenny of je al toe
bent aan een examen. Dit om
teleurstellingen te voorkomen.

Activiteiten
Hou de website (en facebook) in de gaten voor activiteiten
waar we gezamenlijk naartoe willen/kunnen gaan. Ook i.v.m.
meerijden.

Welkom!
De laatste tijd hebben zich weer een aantal nieuwe leerlingen
gemeld. Geweldig! Daar zijn we blij mee.
Dus, welkom Zimo, Amar, Amber, Matthew, Gijs en Rene.

Wie heeft …..!
De jeugd heeft regelmatig nieuwe karate-gi’s nodig, omdat ze
nou eenmaal groeien als kool! Misschien liggen er in kasten gi’s
die te klein maar nog goed te gebruiken zijn voor andere
karatekanjers? Als dat zo is, geef het door aan sensei Jenny. Zij
brengt jullie dan in kontakt met elkaar.

Contacten met andere
organisaties en dojo’s
Katsu Heiwa is regelmatig te vinden in
andere dojo’s en wij nodigen ook
andere dojo’s uit om bij ons te komen
trainen.
Op de foto hierboven leerlingen van
Katsu Heiwa, Budokai Vleesenbeek en
dojo Sidney Kai

T-shirts
Merken van de kleding
Beste ouders, willen jullie alsjeblieft de kleding van de
kinderen merken met hun naam? Als er dan iets blijft liggen
houden we het apart tot de volgende keer. Als het niet
gemerkt is leggen we het bij de gevonden voorwerpen (in
Rotterdam en Barendrecht).

We hebben nog steeds Katsu Heiwa tshirts in alle maten te koop. Met
korting voor diegenen die meedoen
aan wedstrijden.
We zijn nog steeds op zoek naar
trainingspakken.

