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Een weekje vakantie … 
 
Ieder jaar volgen we trouw de schoolvakanties, omdat we dan in de 
gymzaal terecht kunnen. Op een paar weken na (eind vorig jaar, 
denk aan de Pietentraining) hebben we sinds een dik jaar niet 
binnen getraind.  
 
Het zou lekker zijn als we binnenkort weer naar binnen kunnen, maar 
wel raar. Sommige van onze leerlingen hebben zelfs nog nooit 
binnen getraind. Of maar heel even. 
 
Nu dan een weekje vakantie. Even voor de dojo alles op een rijtje 
zetten, plannen maken. In ons achterhoofd de hoop dat we in ieder 
geval na de zomervakantie naar binnen kunnen. Geen 
wegwaaiende papieren. Niet iedere dag weer de buienradar 
raadplegen. 
 
Maar … geen geklaag. We zijn er zonder kleerscheuren vanaf 
gekomen. Het ledenbestand is nagenoeg hetzelfde en we hebben 
zelfs examens af kunnen nemen.  En … we zijn allemaal (weer) 
gezond, Het komt goed! 
 
Eentonig? We gaan de uitdaging aan 
Voorgaande jaren 
deden we mee 
aan toernooien en 
seminars. We 
trainden bij andere 
dojo’s, andere 
dojo’s kwamen bij 
ons trainen. Al een 
jaar lang niets van 
dat alles. Toch 
speelden we het 
nog klaar om er 
een Herfstclinic uit 
te persen, en dit 
jaar hadden we 
(voor het eerst) een Koninginnedag 
training.  
 
Met de jeugd doen we steeds meer 
bo-trainingen en met de groteren zijn 
we wat serieuzer met de tonfa aan de 
slag gegaan. 
Dat heeft tot gevolg dat de 
exameneisen ook aangepast worden, 
met name voor de hogere banden. 
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Examens 
Zo lang we te maken hebben met een protocol waarbij in principe 
voor volwassenen 1,5 meter afstand verplicht is kunnen er nauwelijks 
examens worden afgenomen. Simpel omdat er geen partijen 
gevochten kunnen worden.  
 
Een belangrijke reden om snel weer naar binnen te gaan! 
Voor de jeugd geldt dat niet, dus daar hebben we de mogelijkheid 
om met stapjes vooruit te gaan. In de eerste week van juli (hou de 
agenda op de website in de gaten en zorg dat je in de groepsapp 
zit) zijn er dan ook examens voor de draken/jeugd.  
 
 
Plannen 
We hebben nog genoeg plannen. Zeker nu het weer iets 
vriendelijker wordt.  
Er moet wel gezegd worden dat, zodra we weer naar binnen 
kunnen er een hoop in te halen is. Zeker als we op termijn ook de 1,5 
meter kunnen laten vieren. Trainen en vechten met schoenen is 
natuurlijk niet te vergelijken met werken op blote voeten. 
Tot die tijd improviseren we erop los. De vorige zomervakantie zijn 
we gedeeltelijk doorgegaan. We kijken wat we deze zomer doen. 
Mogelijk dat er toch veel mensen met vakantie gaan, dan zullen er 
geen of niet veel lessen zijn. (Let op 8 mensen is het minimumaantal, 
dus geef je altijd op via de groepsapp). 
 
We hebben ook nog steeds een stille hoop op een Herfstclinic. Een 
alternatief zou een bootcamp van een dag zijn. Wat dachten jullie 
van een puzzeltocht? Leuke dingen genoeg om te doen. We 
wachten de Covid-verwikkelingen af. 
 
 
Aanwinsten  
Natuurlijk zijn we blij met alle nieuwe karateka’s. De statieportretten 
die we gewoonlijk maken, waren lastig de afgelopen tijd. Toch dan 
maar op deze manier een woord van welkom aan onze 
aanwinsten: Adam, Samira Koray, Mike, Stef, Silas, Matthijs, Gabriella 
en Abigail. 
 
 
Nieuw(tje)s 

 Langzamerhand werden onze breekplankjes van slechte 
kwaliteit. De plankjes zijn normaal gesproken herbruikbaar. 
Na gebruik kun je ze weer in elkaar schuiven. Als ze veel 
gebruikt worden, gaat het  in elkaar schuiven steeds lastiger. 
We hebben een voorraad aangeschaft. (1 zwart, 1 rood, 3 
blauw en 3 geel). 
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 Jullie hadden het waarschijnlijk ook al gezien op facebook. 
We hebben nieuwe paspoorten. Van de vorige versie 
hadden we nog maar een handjevol en dan nu 
spiksplinternieuwe! 

 

 
(Controleren jullie nog even of je een paspoort hebt? Zonder  
paspoort geen examen! Paspoorten kunnen pas gemaakt 
worden als je een pasfoto hebt ingeleverd.)  

 
 Sensei André Terink, (we kennen hem van een Herfstclinic) 

heeft zich ingespannen om snel een paspoort voor elkaar te 
hebben. Hij heeft inmiddels ook een website en een 
badge/logo (bij de volgende druk neemt hij ongetwijfeld het 
juiste kanji teken). 

 
 
Met een vriendelijke groet en tot snel!                                
 
Sensei Jenny 


