De zoveelste aanpassing …
Ik heb onlangs weer een mailtje naar iedereen gestuurd met
aanpassingen voor de trainingen in de dojo.
Never-give-up krijgt inmiddels een andere betekenis. We blijven in
ieder geval doorgaan en trainen wat is toegestaan.
Gelukkig hebben we een veelzijdige sport, met diverse disciplines
die we wel kunnen beoefenen. Voor de jeugd zijn er zelfs nauwelijks
beperkingen.
Een groot compliment voor onze leerlingen die zich voortdurend
hebben aangepast aan de diverse regels.

Teruglik op de Herfstclinic
Wij waren in de gelukkige omstandigheid om de Herfstclinic door te
laten gaan. Tussen alle evenementen die niet door zijn gegaan,
vormden we een mooie uitzondering. Alhoewel we het aantal
aanwezigen van vorig jaar niet hebben gehaald, waren we heel
tevreden met de ca 40 mensen die er gedurende het weekend
waren.
Natuurlijk misten we de dojo’s en deelnemers uit Kroatië, Goirle en
Zutphen (Rotterdam e.o. was een no-go gebied), maar we hopen
dat ze er volgend jaar weer bij zijn.
Iedereen de foto’s al gezien op de website? Ga naar
www.katsuheiwa.nl/fotos met een link naar een groot album.

Examens
De examendata zijn bekend. Draken
doen altijd mee aan de examens en
daarvoor is het meebrengen van hun
drakenkaart belangrijk. Die wordt dan
bijgewerkt. Als het resultaat dan ook
goed genoeg is voor een slip, moet het
paspoort ook bijgewerkt worden. Dus
neem ze allebei mee op de dag van het
examen.
Voor de hogere graden die examen
willen doen geldt: lever 2 weken van
tevoren je paspoort in. Je hoort dan meteen of je examen mag
doen.
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Nieuwe leerlingen
Van collega-dojo’s horen we dat zij te kampen hebben met veel
vertrekkende leerlingen. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat
het leerlingenaantal op peil is gebleven. Sommigen zijn
weggebleven (angst voor Covid), maar er waren ook nieuwe
aanmeldingen.
(hieronder een “handjevol” van de nieuwste aanwinsten. Volgende
keer meer)

Bescherming voorzien van naam
Willen jullie er nog even op letten dat jullie bescherming, drinkflesjes,
etc. voorzien zijn van jullie naam? Dit geldt niet alleen voor de
jeugd, maar ook de volwassenen/groteren laten wel eens iets
liggen.
Wil je je bo of tonfa’s in de dojo bewaren tussen de lessen door? Zet
daar dan ook je naam op.
Nu we geen spullen in de kleedkamer kunnen/mogen leggen, gaat
alles mee de zaal in. Doe alles in een tas, zodat er niet iets kwijtraakt.
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