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Soms ben je even stil …
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In de vorige nieuwsbrief spraken we nog enthousiast over
wedstrijden, het lentekamp en zaten we vol ideeën en doelen voor
het jaar.

15 mei 2019
Inhoud:
- Soms ben je even stil

Wat een klap toen we terwijl
het Spring Camp nog net niet
begonnen was in alle vroegte
een telefoontje kregen van
Ana: Raúl was de vorige dag
overleden. Geen woorden
voor. Hoe kun je uitdrukking
geven aan je ongeloof en
verdriet. We leven intens mee
met Ana en Rob en kunnen
ons nauwelijks voorstellen wat
zij op dit moment meemaken.
Nauwelijks van deze eerste schrik bekomen, bereikte ons het bericht
dat Milan Tomic, de vader van Mateja was overleden. Milan was
een trouwe bankzitter als hij zijn zoontje vanuit Den Haag naar de
jeugdlessen bracht.

- Examens mei
- Wedstrijden
- Lentekamp in Kroatië
- Herfstclinic Rotterdam
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Examens mei
Nog even een herinnering. Kort dag, maar volgende week zijn de
examens. Dat betekent dat deze week alle paspoorten ingeleverd
moeten zijn!

Wedstrijden
Dit weekend is de Kodo Cup aan de beurt.
Een aantal van onze jeugd-vechters gaat
daar laten zien wat ze waard zijn. Veel
succes!
Supporteren en aanmoedigen mag!

Jaargang 11, nummer 2

15 mei 2019
Inhoud:
- Soms ben je even stil
- Examens mei
- Wedstrijden
- Lentekamp in Kroatië
- Herfstclinic Rotterdam

Lentekamp in Kroatië
De week in Kroatië was, ondanks het onwerkelijke begin, succesvol.
Katsu Heiwa is twee zwarte band karateka’s rijker. Sensei Armand en
Sensei Tina (uit Kroatië, maar wel lid van Katsu Heiwa dojo in
Nederland) werkten keihard, maar straalden aan het eind van de
week met hun (tijdelijke, de echte komt nog uit Japan) zwarte
band.
Verder slaagde Barry voor zijn bruine band en deed Brian dubbel
examen, hetgeen resulteerde in een blauwe band.
Mooi werk! Osu!

HerfstClinic in Rotterdam
De datum van het weekend is bekend (5 en 6 oktober), de
inschrijfformulieren volgen snel. Hou de website in de gaten of vraag
een formulier aan Sensei Jenny.

