
 

 

      

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al weer zo lang geleden? 

 
Al weer vier maanden geleden dat de laatste nieuwsbrief verstuurd is. 

We schrokken ervan, want het is de bedoeling dat dat elke twee 

maanden het geval is. 

 

De reden is dan ook niet dat er niets gebeurde, maar we hebben het 

erg druk gehad. 

Wedstrijden, strandtraining, Spring Camp en natuurlijk de reguliere 

trainingen. 

 

 

Strandtraining op 1 maart en weer een op 27 juni! 
De strandtraining van 1 maart in Hoek van Holland was, ondanks het 

kille weer, een groot succes. Natuurlijk niet in de laatste plaats door 

de gezellige en lekkere lunch die we hadden. 

 

Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan de 

strandtraining van dojo Kyozumi in Ouddorp. Het was leuk, dus we 

willen dit jaar met een grotere groep meedoen. Natuurlijk hebben we 

veel meer kans op een warmere strandtraining dan die van 1 maart.  

Neem droge kleding mee voor na de training en draag onder je gi, je 

zwemkleding. Vergeet geen vuilniszak om je natte spullen in te doen. 

Dojo Kyozumi zorgt, net als vorig jaar, weer voor een lunchpakket. 

Kosten € 5. 

Tijd: 11.00 – 15.00 uur. Verzamelen 10.45 uur Parkeerplaats 

Strandpaviljoen Paal 10 in Ouddorp.  
 

                                      
Wedstrijden 
We hebben ook de nodige wedstrijden al weer achter ons gelaten. 

De Senshi-cup en de Kodo-cup. Er was een leuk Katsu Heiwa 

deelnemersveld met mooie resultaten. Details kunnen jullie natuurlijk 

nog op de blog van de website vinden. 

 

5 dojo’s hebben het idee opgevat om, speciaal voor beginnertjes en 

jeugd met twijfels over het deelnemen aan wedstrijden een speciale 

wedstrijd in het leven te roepen.  

Dat gaat gebeuren op 28 juni in Dordrecht, bij Budokai Vleesenbeek. 

Het gaat om matchmaking wedstrijden. Dat betekent dat de 

vechtertjes twee keer vechten tegen dezelfde tegenstander. Die 
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tegenstander is even groot/zwaar/ervaren en heeft ook ongeveer 

dezelfde band.  

Meld jullie zoon/dochter nog snel aan. Alle kinderen krijgen een prijsje! 

Onze eigen coaches zijn van de partij (Sempai Wout en Sensei Dave) 

en natuurlijk zijn Shihan Vlado en Sensei Jenny er ook. Shihan Vlado is 

toernooischeidsrechter en Sempai Marijanne is hoekscheidsrechter.  

 

Kampen 
Het lentekamp was als vanouds een toonbeeld van samenwerking 

tussen Kroatië en Nederland Kyokushin-kan. Beide partijen hebben 

weer veel van elkaar geleerd en natuurlijk hebben we elkaar ook 

beter leren kennen. Dit resulteerde eveneens in de (al dan niet 

vrijwillige) beslissing van enkelen om de dojo te verlaten. Hierover zijn 

de afgelopen periode verklaringen door Shihan en Sensei gegeven. 

Veel examens zijn afgenomen en iedereen is na een week hard 

werken geslaagd (sommige dubbel examen). 

 

We zijn al een eind gevorderd met het Herfstkamp in oktober. De 

locatie staat al min of meer vast (nl. Schoorl/Groet in Noord Holland) 

en de datum is ofwel 2, 3 en 4 oktober of 9, 10 en 11 oktober. 

Natuurlijk is er de mogelijkheid om (ook hoge) examens te doen. 

Natuurlijk kun je het volle weekend meedoen (aankomst 

vrijdagavond tot zondagavond), maar het is ook mogelijk om een 

dag mee te doen.  

Details volgen uiteraard nog. 

            

Activiteiten 
Hou de website (en Facebook) in de gaten voor activiteiten 

waar we gezamenlijk naartoe willen/kunnen gaan. Ook i.v.m. 

meerijden. 

Welkom! 
Een welkom is weer op zijn plaats voor: Kim, Izaak, David, 

Rayane, Wassim, Sami, Maarten, Mert en Emre 

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). 
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Examens en examenperikelen 
Let op! De eerstvolgende examens zijn gepland op 23 (Rotterdam) en 26 (Barendrecht) juni a.s. 

Examens kun je doen op uitnodiging. Natuurlijk kun je vragen of je er aan toe bent, maar twee 

weken van tevoren hoor je of je examen kunt doen. Lever dan snel je paspoort met examengeld in. 

In principe zijn er een week voor de examens proefexamens.  

Dojo wedstrijden 
We proberen nog voor de zomervakantie dojo wedstrijden te houden. Geen kumite 

wedstrijden, maar kihon en kata. Iedereen kan meedoen of je witte band bent en net 

begonnen of bruine/zwarte band. Details volgen. 


