Het houdt niet op …
Wij ook niet.
Laten we beginnen met jullie een liefdevol, gezond en succesvol
jaar toe te wensen. Ongetwijfeld niet de eerste wens, maar zeker
wel een welgemeende.
Het terugkijken naar het vorige jaar doen we, denk ik, allemaal met
gemengde gevoelens. Alle emoties hebben ongetwijfeld de revue
gepasseerd. We zijn een hoop wijzer geworden waar het virussen,
vaccins en besmettingsgevaar betreft, maar, wat veel belangrijker is
wij en onze karateka’s hebben (met verstand) niet opgegeven. We
weten het allemaal en zeggen het vaak tegen elkaar “Never give
up”. Een dipje mag, maar dan blijkt dat we er als team zijn om
elkaar weer te motiveren. In de stromende regen, in de brandende
zon.
Gewoon door blijven gaan en dat zijn we zeker van plan.
Toch even die terugblik
Op de eerste twee maanden viel weinig aan te merken. Na de
kerstvakantie begonnen we vol goede moed aan het nieuwe jaar.
We hebben toen zelfs nog aan kata- en kumitewedstrijden mee
kunnen doen, er Qa een valentijntraining met (groot)ouders en
familie totdat half maart we te maken kregen met maatregelen.
We schakelden naar on-line trainingen totdat we 1 mei fris en fruitig
buiten stonden te trainen. Het gaat te ver om alle aanpassingen in
onze trainingen te noemen, maar eigenlijk hebben we maar 6
weken niet samen kunnen/mogen trainen.
We hebben weliswaar het Spring Camp in Kroatië gemist, maar de
Herfstclinic in Rotterdam was er weer “gewoon”.
We hebben drie keer een examenmoment gehad met mooie
resultaten.
We zijn vorig jaar ook begonnen met een extra uurtje op de
dinsdagavond. Een mogelijkheid voor de jeugd om een uurtje mee
te pikken (we starten om 19.00 uur), maar ook voor de ouderen om
twee uur te trainen.
Dank aan iedereen (inclusief vrijwilligers) die heeft meegewerkt aan
het draaiend houden van de lessen. Ouders die zich netjes aan de
regels hielden en natuurlijk onze eigen karateka’s.
Merken van kleding/bescherming
Is in ieder geval niet gelukt voor een zielig wit “vuistje”. Geen naam.
Jammer. Setje nieuwe vuistjes: € 7. Balpen/stift: hooguit € 0,70.
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En nu dan?
Dat is even lastig. Het is niet alleen van ons afhankelijk. Voorlopig zijn
er tot nader order geen binnentrainingen. Gedurende de
schoolvakanties zijn er nooit binnentraingen en we wachten even
af. Uiteraard proberen we zo veel als mogelijk de lessen door te
laten gaan (binnen of buiten). Een Spring Camp voor dit jaar lijkt ons
lastig en daar gaan we dan ook niet van uit. Een Herfstclinic is nog
ver weg en we houden er stilletjes rekening mee dat deze wel door
zal gaan.
Examens
Examendata worden ruim van tevoren bekend gemaakt. (zie
agenda)
Er zijn al karateka’s die te horen hebben gekregen dat zij examen
kunnen doen in maart. Als zij boven de 18 zijn, hangt het van de
maatregelen af of dat met of zonder kumite-partijen zal zijn.
Communicatie
Wat fijn dat we gebruik maken van de groepsapp. Uiteraard voor
(ouders van) karateka’s van Katsu Heiwa maar ook voor karateka’s
die het fijn vinden om bij ons te trainen (altijd met toestemming van
de eigen sensei/shihan).
Vergeet ook onze website niet met de agenda/kalender om te
kijken of er trainingen/examens/vakanties zijn.
Nieuwe leerlingen
Nog een paar foto’s omdat we het zo leuk vinden dat er steeds
weer nieuwe karateka’s bijkomen. (Hieronder Hugo, Timo en Stijn)

2021
Wij zijn van plan er een memorabel jaar van te maken en daar
nemen we jullie natuurlijk graag in mee.
Vorig jaar hadden we als Goed Doel “Hutspot Hotspot”. Voor dit
jaar ben ik nog aan het speuren. Suggesties zijn welkom. (Geen
financiële donaties).
We hopen op een jaar met veel trainingen, desnoods buiten.
Strand- en/of bostrainingen behoren hopelijk tot de mogelijkheden.
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Pasjes
Nog net in het oude jaar hebben we een stapel pasjes ontvangen
van karateka’s (meest nieuwe leerlingen) die dit nog niet hadden
ontvangen.
Ik ga ze uitdelen, maar hou het ook zelf in de gaten en vraag
ernaar!
Betalingen en bondsgeld
Vorig jaar hebben wij afgezien van het innen van lesgeld voor het
tweede kwartaal. Achteraf konden we gelukkig heel snel weer aan
de slag.
Op dit moment voorzien wij op korte termijn (ook met 18+) weer aan
de slag te kunnen. Natuurlijk wordt het weer improviseren, maar
waar een wil is, is een weg.
Binnenkort zal de incasso over het eerste kwartaal plaatsvinden,
aangevuld met het bondsgeld voor 2021. Als je zelf het lesgeld
overmaakt, kijk dan op de website voor de juiste bedragen.
www.katsuheiwa.nl/lesgeld
Kleding en beschermingsmiddelen
Het is even lastig voor ons om op dit moment dit soort zaken voor
jullie te regelen. Uiteraard hebben we altijd een voorraad, maar
inmiddels beginnen we ook daar aardig doorheen te raken.
Mochten jullie nog iets nodig hebben, laat het ons weten. Bij
voldoende animo kunnen we mogelijk een bestelling plaatsen en
afhalen.

Dank voor jullie steun en vertrouwen en ik hoop dat we elkaar snel
weer zien!
Blijf gezond!
Osu!
Sensei Jenny

Jaargang 13, nummer 1
4 januari 2021
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het houdt niet op
Toch even die terugblik
Merken van kleding
En nu dan?
Examens
Communicatie
Nieuwe leerlingen
2021
Pasjes
Betaling/bondsgeld
Kleding/bescherming

