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Herfst

25 oktober 2015
Wat een drukke maanden hebben we de
afgelopen periode gehad. Veel
mogelijkheden voor jong en oud, voor
beginners en gevorderden om kennis op te
doen, examen te doen en deel te nemen
aan extra activiteiten. Lees maar verder
voor een terug- en een vooruitblik.

Pagina – 1 -

Inhoud:
- Herfst
- Rotterdam uur erbij
- Officiële opening

Rotterdam extra uur in samenwerking met
SchoolSportVereniging

- Dojowedstrijden

Sinds begin september hebben we in Rotterdam de beschikking over
een uur extra op de dinsdagmiddag. Dit naar aanleiding van en in
samenwerking met de SchoolSportVereniging. Gevolg is natuurlijk een
aantal nieuwe jeugdleden, die zich netjes om 4 uur op de dinsdagen
melden.
Welkom Boudewijn, Chaimae, Duhan, Kerem, Hannah, Aya en Wolf.
Natuurlijk is er in Rotterdam ook gewone instroom: Welkom Anna en Jan.
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Dojo Wedstrijden Barendrecht
Leuk waren de dojo Wedstrijden in Barendrecht. Alle leerlingen deden
mee en er waren zeker verrassingen in positieve zin te melden. Het was
tevens een goed “Proefexamen” voor diegenen die de week erna hun
volgende graad wilden halen.

Officiële opening van het Seizoen
De opening van het seizoen vond zoals vorig jaar weer plaats in het
Vroesenpark en gelukkig was het heerlijk weer. We werden vergezeld
door leerlingen van Dojo Vleesenbeek en Shihan Jan Vleesenbeek,
terwijl ook dojo Kimaita vertegenwoordigd werd door Senseis Sander en
Ellen.
Uiteraard weer een super picknick die het geheel afsloot. Foto’s zijn
natuurlijk op Facebook en de website te vinden.

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).

Examens en examenperikelen
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De laatste examens voor de volwassenen/hogere banden werden
tijdens de Herfst Clinic afgenomen. De jeugd was eind september in
de dojo aan de beurt.
De data voor december zijn al weer bekend. Niet iedereen kan en
mag examen doen. Inmiddels weten we dat. Twijfel je nog, vraag het
dan tijdig aan een van de leraren. Lever in ieder geval op tijd je
paspoort in. Zonder paspoort, geen examen. Zo simpel is het.
Examendata: Dinsdag 15 december in Rotterdam voor slip-examens,
Vrijdag 18 december in Barendrecht, voor alle examens.
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Herst Clinic op 3 en 4
okober 2015
Het is altijd fijn om tegen het
eind van het jaar te kunnen
zeggen dat je goede
voornemens al voor een groot
deel zijn uitgevoerd. De Herfst
Clinic (eigenlijk bedoeld als
een Herfstkamp) is één van de
dingen die daar deel van
uitmaken.
De reden dat we van een
Kamp naar een twee-daagse clinic zijn gegaan had te maken met de
weersomstandigheden die tegen kunnen vallen en de kosten voor de
deelnemers, die we zo laag mogelijk wilden houden.
Een groot succes was het. Hier en daar wat gastlessen en verder hard
werken om verder te komen.
Groot en klein, beginners en gevorderden in harmonie en gedreven on
nieuwe dingen te leren.
Gaan we volgend jaar zeker herhalen!

Halloweentraining op 27 (Rotterdam) en 30 oktober
(Barendrecht) – Kick or Beat!
Ieder jaar is het leuk, dus we houden hem erin. De Halloweentraining
voor de jeugd! Kom verkleed en/of geschminckt en anders doen we wel
iets in de dojo.

Vrijdag 18 december – de laatste les
We gaan het jaar natuurlijk weer bescheiden afsluiten en iedereen
(karateka’s en ouders) zijn van harte uitgenodigd om dat met ons te
doen, aansluitend aan de laatste les van het jaar. Meer informatie volgt
nog!

Welkom
Natuurlijk hadden we al nieuwe karateka’s welkom geheten in
Rotterdam, maar ook in Barendrecht hadden we nieuwe aanmeldingen.
Welkom Nidal, Ronald, Alexander en Remko.
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