
Vernieuwde website 

In de vakantieperiode is er ook gewerkt aan 

een vernieuwde website. Hij is nog niet 

helemaal klaar, maar een goed begin is er 

zeker. Als iemand nog suggesties heeft of 

bijdragen in de vorm van foto’s, filmpjes 

geschreven stukjes: allemaal van harte 

welkom. Opsturen naar katsu.heiwa@xs4all.nl 

of inleveren bij sempai Jenny. 

De laatste fotoseries o.a. van het 

Zomerweekend voor volwassenen en een 

filmpje van de demonstratie in Rotterdam zijn 

ook te bewonderen. Klik op de tab “Beeld”. 

Contactgegevens: 

• Shihan Vlado Haljer:  

06-48334855  

• Sempai Jenny Scholten: 

06-51123039 

• E-mail: katsu.heiwa@xs4all.nl 

• Website: 

www.katsuheiwa.nl 

• Zoek ons ook op 

- Facebook en 

- Hyves 
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Katatraining 

Elke zondag om 09.00 uur wordt katatraining gegeven in 

het Kralingse Bos in Rotterdam.  

Deze trainingen zijn bedoeld voor karateka’s (aandacht 

voor technieken, kata’s, etc.). Bij voldoende belangstelling 

zal ook weer voor niet karateka’s (sportkleding en 

loopschoenen) een programma gegeven worden.  

Kosten:  Gratis voor karateka’s 

              Voor niet-karateka’s: lidmaatschap sportschool                   

 + strippenkaart 

Plannen voor het nieuwe 

seizoen 

Wie kent de Marathon van Rotterdam niet? Voorafgaand 

aan de echte marathon was er dit jaar een kids run. Het 

lijkt ons een leuk idee om onze jeugd volgend jaar mee te 

laten doen (weekend 14-15 april 2012). 

Natuurlijk zijn er weer de Centrale Trainingen, maar we 

hebben al eens geprobeerd een picknick-training te 

houden (niet gelukt door het weer) en misschien dat dit 

najaar of het voorjaar van 2012 een familie-

pannenkoekentraining gaat lukken. 

Schoolexamens 

Voor de vakantie is met een aantal jeugdleden afgespro-

ken dat zij een tussenexamen mogen doen. Dat zal begin 

september plaatsvinden. 

Eind oktober-begin November zullen de eerstvolgende 

examens zijn. Dit keer voor het eerst gesplitst in kyu-

graden en jeugd(slip)examens. Dat wil zeggen dat de 

kyugraden op een andere dag examen doen dan de slip-

pen-jeugd. 

We gaan er weer 

tegenaan! 

Aanstaande dinsdag (16 augustus) beginnen 

we weer met de eerste lessen in Rotterdam 

en Barendrecht.  

De karate-gi’s zijn weer aardig wit, gestreken 

en de bescherming heeft een paar weken 

kunnen luchten.   

Tas inpakken en klaarzetten. Tot dinsdag en/

of vrijdag. 

Paspoorten 

Sinds een paar weken hebben we de nieuwe 

Kyokushin-kan paspoorten. Alle nieuwe leden 

krijgen deze paspoorten, de oude paspoorten 

blijven natuurlijk geldig.  

Controleer voor de zekerheid of al je Speciale 

Trainingen, lente– en/of zomerkamp, wed-

strijden, etc. erin aangetekend staan. 

Voor de laatste groep (vanaf oranje band) 

zijn de lidmaatschaps-cards vanuit Japan 

aangekomen. Zij staan nu ook op de officiele 

Japanse website. Sta je er nog niet bij neem 

dan even contact met sempai Jenny op. 

Waarschijnlijk hebben we dan nog geen 

geschikte foto van je. 

Opening van het Seizoen 

Dit jaar zal de opening van het Kyokushin-kan karate-

seizoen gehouden worden op 28 augustus in het     

Kralingse Bos in Rotterdam. Voor de Katsu Heiwa leden 

dichtbij, dus we rekenen op een leuke opkomst.  

Een goede reden om de website te bekijken. Klik op de 

tab “Agenda”. 

Contributie 

In principe hanteren we automatische 

incasso, sommige leden maken het 

liever zelf over of betalen cash. Allemaal 

geen problem.  Mocht er toch iets fout 

gaan met de betaling dan sturen we 

altijd een mailtje. Het kan natuurlijk zijn 

dat dit mailtje tijdens de vakantie-

periode aan de aandacht is ontsnapt. 

Willen jullie de mailbox nog even 

nalopen? 

Jeugd– en kyugraden westrijden  

Op zondag 23 oktober worden de eerste officiele Kyokushin-kan Nederland wedstrijden voor Jeugd en 

kyugraden gehouden. Binnenkort zal hier meer over bekend worden gemaakt. Reserveer in ieder geval 

de datum. De liefhebbers zullen voorbereid worden met speciale trainingen. We hopen natuurlijk dat zo 

veel mogelijk leden meedoen. 


