Goede aftrap van het nieuwe seizoen …
We zijn net bezig en we hebben al het een en ander te melden. Op
1 oktober was Katsu Heiwa vertegenwoordigd bij de 30-man kumite
van sportschool Kihon. Leuk, die samenwerking met andere
sportscholen. Foto’s en filmpjes zijn op onze social media te vinden.
(Facebook, Instagram).
Er komt ook weer een Herfstclinic. Daarover hieronder meer.
De kumite-wedstrijden van sportschool Kyozumi staan ook nog
steeds op het programma. Neem contact op met sensei Wout als je
geïnteresseerd bent om mee te doen.
Herfstclinic 2021
We hebben op deze korte termijn toch een weekend uit kunnen
kiezen voor de Herfstclinic. We proberen altijd rekening te houden
met toetsweken, vakanties, etc. en toen bleven er twee weekenden
over. Gekozen is voor het weekend van 30 en 31 oktober. Toevallig
ook een Halloween-weekend. Vandaar de subtitel Halloweekend.
Hallo! Omdat we iedereen ook (weer) kennis willen laten maken
met elkaar in een meer informele sfeer, tijdens het ontbijt, de
lunches en het diner met tijd om met elkaar te praten.
(Onderstaand op de foto nog i.v.m. covid-regels gescheiden.)

Verder is het de 31e oktober Halloween, dus de term Halloweekend,
was snel gevonden.
Op de Herfstclinic zal ook weer de mogelijkheid zijn om examen te
doen.
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Het programma van de Herfstclinic is nog niet bekend. Daar wordt
op dit moment druk aan gewerkt. Zoals ieder jaar zijn er gastlessen
en, zoals ieder jaar, hopen we bevriende karateka’s van andere
dojo’s te ontvangen. Door Covid is dat vorig jaar niet doorgegaan.
Wij waren immers een brandhaard. Nu geldt in ieder geval wéér:
iedereen is welkom, ongeacht leeftijd en ongeacht band.
Voor de jeugd hebben we wel weer een apart programma op de
zaterdag. De ervaring heeft ons geleerd dat het merendeel van de
jeugd op de zaterdag komt. Het wordt (i.v.m. Halloween op de 31e )
een Pompoenenthema. Een hele uitdaging, maar daar komen we
wel uit. Omdat de jeugd een aantal uren bezig is, kunnen we helaas
niet tot verkleedpartijtjes overgaan. Het blijft natuurlijk Kyokushinkarate!
Herfstclinicreglement
Zoals vorig jaar zorgen we dat er tevoren een reglement is, zodat
iedereen weet waar hij/zij zich aan moet houden. Het is fijn als
ouders dit alvast met de jongste jeugd doorneemt.
Aan het eind van de zaterdagmiddag zal de jeugd een
demonstratie geven van hun kunsten. Wanneer ouders dat willen
kunnen ze hier getuige van zijn. Wel van tevoren doorgeven!
Examens
Voor de draken is er tijdens de Herfstclinic altijd de mogelijkheid om
hun drakenkaart bij te laten werken. Een vol rijtje op de drakenkaart
is een volgende slip (soms dubbel examen en soms dus een oranje
band).

Hoge banden kunnen uitsluitend op uitnodiging examen afleggen.
Denk je toe te zijn aan je volgend examen? Meld je aan bij sensei
Jenny.
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Melden via de groepsapp
Het is niet meer nodig (als Covid-maatregel), maar het is voor ons
van waarde gebleken om de lessen goed te kunnen voorbereiden.
Het is voor ons fijn om te weten welke karateka’s er zijn. Niet alleen
de hoeveelheid, maar ook hun graad. Dus doe ons een groot
plezier en blijf je (kinderen) melden als je komt.
Met een vriendelijke groet en tot snel!
Sensei Jenny

(Groetjes van Sensei Laut en Raaf)
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