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Boordevol ideeën …. 
Je kunt wel zeggen dat we dagelijks bezig zijn met de lessen zo 
optimaal mogelijk te maken. Zorgen dat onze leerlingen het meeste 
uit onze lessen kunnen halen en dat ze, van heel jong tot oud, 
gemotiveerd en geïnteresseerd blijven.  
Het groepsgevoel is belangrijk, vandaar dat we ook af en toe samen 
dingen ondernemen naast of vlak na trainingen. 
Dit keer staat de trap in Rotterdam voor zondag 12 juni op de 
agenda (aansluitend als je zin hebt gezamenlijk eten bij Tai Wu). Kijk in 
je mailbox en op de website en geef je op als je mee gaat eten, 
i.v.m. reservering tafel. 
 

Examens  
De indeling van de examenweek is bekend. 
Barendrecht 
Kumite 
Alle volwassenen en jeugd vanaf 8e kyu die examen willen doen, 
kunnen dat in Barendrecht op dinsdag 28 juni om 20.00 uur. Voor de 
jeugd t/m 12 jaar gebeurt dit op zondag 3 juli, in Barendrecht om 
10.00 uur.  
Technisch 
Technische/conditioneel examen vindt plaats op vrijdag 1 juli in 
Barendrecht 19.00 uur (alle graden). Sportschoenen meenemen.  
Rotterdam 

Jeugdexamens/lage graden technisch/conditioneel vindt ook plaats 
in Rotterdam op dinsdag 28 juni om 17.00 uur. 
In Rotterdam is er op dinsdag 5 juli (tijdens de laatste les) ook 
gelegenheid om het kumite-examen af te leggen (jeugd en lage 
banders) 
 
Jeugd: wanneer je van de leraren een groene kaart krijgt, mag je 
examen doen. Vervolgens lever je twee weken voor de 
examendatum je paspoort in met het examengeld. 
 
 

Examentraining / Bezoek dojo Vleesenbeek 
 
Op dinsdag 14 juni is de gevechtstraining-les in combinatie met 
leerlingen van dojo Vleesenbeek, deze keer in Dordrecht. 
Op dezelfde avond is er voor de liefhebbers een examentraining in 
Barendrecht. Dus, er is les in Barendrecht, maar focus ligt op 
exameneisen voor de (weinige) examenkandidaten (vanaf blauwe 
band). Maar natuurlijk … iedereen welkom. 
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Wedstrijden 
De Kodo-cup was weer een geslaagd toernooi. 12 karateka’s deden 
mee en zeker niet onverdienstelijk. Veel echte beginners deze keer, 
die absoluut hun beste beetje voorzetten. Verder konden we vier 
bekers meenemen. Een mooi resultaat.  
Wedstrijdgeld wordt altijd door ons voorgeschoten, vergeet niet dit 
terug te betalen. 
Verder bleek weer dat sommigen geen toque en/of bitje hadden. Wij 
hebben die altijd bij ons voor mensen die dit vergeten zijn, maar 
hiervoor moet betaald worden. Bitjes en Toques lenen we niet uit 
i.v.m. de hygiëne.  
 
Tijdens wedstrijden is het niet de bedoeling dat ouders zich bij de 
vechters ophouden. Dit wordt door de wedstrijdleiding verboden en 
in sommige gevallen volgt een sanctie voor de desbetreffende dojo.  
Ook nu is weer gebleken dat de wedstrijdtrainingen voor de jeugd 
belangrijk zijn. Hier leren ze ook meer dan alleen gevechtstraining. 
 
Na de zomervakantie zijn er weer toernooien. Tijd genoeg om te 
trainen. Zondagochtend om 10.00 uur in Barendrecht! 

  
Vakantieperiode 
De dojolessen lopen gelijk met de schoolperiodes. Dus op dinsdag 3 
juli in Rotterdam en op vrijdag 6 juli in Barendrecht zijn de geliefde 
laatste lessen. Meer informatie hierover volgt.  

 

Facebook 
We zijn heel actief op facebook. Wordt vrienden en like onze 
pagina. Vragen worden daar snel beantwoord en de foto’s delen 
we voornamelijk daar. 

Twitter 
Heb je twitter? Wij ook (weer). Volg ons @Katsu_Heiwa. 

Kampen en buiten-trainingen 

Het Spring Camp in Kroatie was weer een geslaagd evenement. Helaas 
was het weer niet optimaal, maar dat gaf ook wel weer een speciale 
sfeer. 

Eind juni staat de inmiddels traditionele strandtraining van Kiyozumi op 
de planning. Altijd een leuke training, voor jong en oud, voor hoge en 
lage banders. Kosten voor deze training € 5 p.p., inclusief een 
lunchpakket en drankje. (tenminste, zo was het de voorgaande jaren). 

De week erna zijn we ook uitgenodigd voor een strandtraining. 
Ongetwijfeld ook een leuke en leerzame ervaring. Deze is gratis, zelf je 
lunchpakket en drank meenemen. Op de website vinden jullie posters 
met de bijzonderheden.   

Voor alles geldt: Kijk op de agenda van de website www.katsuheiwa.nl 
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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). 

En geloof ons …. Jong of oud, iedereen laat wel eens iets liggen. 


