
Opgeladen van de vakantie gaan 

we weer van start voor een nieuw 

karateseizoen.  

We starten de lessen officieel op 

woensdag 7 september, zaterdag  

3 september is er een katatraining 

in onze zaal gegeven door sensei  

Dimitra Limneos van het  

4e platform.  

 

Aankomende tijd hebben we zeker 

nog veel te zien en te doen voor wat 

betreft toernooi-

en, stage en trai-

ningen.  

We zijn aan het 

werk voor een 

vervolg van het  

gezamenlijk  

Katatoernooi. Het 

Azuma toernooi 

zal plaats vinden op 16 oktober in 

Apeldoorn en binnenkort gaan we 

ons aanmelden en ervoor trainen.  

 

Vorig jaar is de club een nieuwe 

sportieve weg is ingeslagen. Een 

nieuwe trainingslocatie en nieuwe 

trainingstijden. De trainingstijden 

voor de woensdagavond wordt per 

2 november gewijzigd we begin-

nen dan wat later van 18.00 tot 

20.15, verder kan ik alleen maar 

zeggen dat ik veel positieve geluiden 

hoor en we gaan dit jaar met z’n 

allen de verbetering doorzetten.  

Meer info volgt spoedig 

 

 

De Kyu-graad examens zijn in juni 

geweest en dat was een super-

avond.  

 

Vorig jaar 

hebben we 

een gezins-

karate-

training  

gehouden. 

Dit gaan we 

zeker weer 

herhalen, zodat  familieleden kennis  

kunnen maken met karate.  

 

Op de website en zeker bij de  

agenda staat vermeld wat er te 

doen is en wat er op de planning 

staat. Bezoek dan ook regelmatig de 

site voor meer informatie. 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, 

 

 

Belangrijke karatedatums 2016 /2017  
 

Juli 

geen lessen (zomervakantie) 

 

Augustus 

geen lessen (zomervakantie) 

 

September: 

03-09: Kata training Kanku-dai in 

eigen dojo. 

07-09: start van de lessen 

 

Oktober 

16-10: 2e Azuma Toernooi Apel-

doorn 

24-10 t/m 28-10: Herfstvakantie 

geen lessen 

 

Karate Club Eerbeek 

Nummer 2  2016 

Nieuwe 

Leden ! 

Weet je iemand die graag 

aan karate zou willen doen 

of bij onze club lid wil wor-

den?  Geef het ons door 

en verdien een maand 

gratis les voor jezelf bij 

blijvend lidmaatschap. 

Dus blijf komen en mocht 

je vrienden of vriendinnen 

hebben, neem ze mee. 

Nieuwsbrief 

Geachte Karateka, ouder/verzorger, 

Blad 1 

Shotokan  

4e Platform 

Via de KBN nemen we deel aan 

deze stijlgroepering binnen de 

KBN. Door veel input van de 

inmiddels verschillende aange-

sloten shotokanscholen is de 

kennis en overdracht hiervan 

groot. Ook ik als Sensei lever 

hier een bijdrage aan. Het is 

gericht om de aankomende 

dangraadhouders (vanaf  

blauwe band) op het juiste 

spoor te krijgen en voor te 

bereiden op het Danexamen.  

Wil je hierover meer weten, 

bekijk dan de website: 

                                                          

www.shotokan4eplatform.nl  

November 

2-11: woensdagavondlessen wijzi-

gen ivm nieuwe tijden 

 

December: 

16-12: Kyu graad examen  

26-12 t/m 6-1 Kerstvakantie  

geen lessen 

 

Januari: 

11-01: start van de lessen 



 

 

Karate Club Eerbeek 

Nummer 2  2016 

Nieuwsbrief 

Blad 2 

Examens Kyu-graad 2016 

Op 24 juni hebben we onze halfjaarlijkse examen  

gehad en daarbij een 100% score is behaald. 

                                                 Gefeliciteerd allemaal! 

Spreekbeurt Apie groot succes, 
dankzij Spreekbeurtpakket  KBN 
 
Karate Club Eerbeek heeft dankzij de inspanning 

van de KBN sinds kort beschikking over het spreek-

beurtpakket. Dit is een tas met alle informatie waar-

bij de kinderen een duidelijk en mooie spreekbeurt 

op school kunnen geven. Apie heeft zijn spreek-

beurt gehouden. De spreekbeurt duurde een half 

uur. Nadat het was afgerond was het woord aan de 

Juf en beloonde Apie met een zeer goed een 10!  

Goed gedaan Apie. 

DOJO ETIQUITTE 
Waarom afmelden voor een training?  

Dit om je aanwezigheid bij te houden en ook je trainingen die je meedoet. 

Groeten in de Dojo: dit voor respect aan de Dojo, zijn leden en de lesgevenden, dit te doen 

bij het binnen komen en verlaten van de Dojo. 

Respect in de Dojo: respecteer iedereen in de Dojo en blijf vriendelijk en hoffelijk, train met 

een ieder om zelf een beter karakter te vormen. Respecteer en doe mee met de Mokuso  

( groet- en eindceremonies) 

Spetterende seizoen afsluiting  
We hebben op 30 juni een hele leuke afsluiting gehad en wil jullie nogmaals bedanken hiervoor. 


