JKA KARATECLUB
SHIN-BO AS Хृ
As, 19 oktober 2016
Beste leden
Beste ouders
We zijn volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe karate seizoen en informeren
jullie graag over de activiteiten die op de agenda staan.
•

Vorige zondag (23/10) zijn we gestart met de eerste wedstrijd van het jaar. Tijdens
De Beker van Limburg hebben onze karateka’s zowel in ploeg als individueel mooie
resultaten neergezet. Het goud voor de beste kataploeg ging naar Yenne, Valentino
en Luca. Een welverdiende 3de plaats met kata behaalde Xander.

•

Op vrijdag 2 december 2016 komt de Sint ons tijdens de training verrassen
(ssst niet verklappen)

•

Op vrijdag 9 december 2016 geven we een familietraining. Dit houdt in dat alle
ouders, broers en zussen (vanaf 8j) mogen meetrainen (outfit trainingsbroek + wit
T shirt) met hun zoon of dochter. Beleef karate op een andere manier! We sporen
jullie aan om mee te doen voor de motivatie van onze jeugd.

•

Op zaterdag 17 december 2016 doen we mee aan de Kerstmarkt en helpen wij
mee aan de organisatie van de Kerstrun in As. Dit zal doorgaan in het centrum van
As tussen (17u en 22u). Hiermee willen wij samen met de ouders/vrijwilligers een
kerstmarkt opzetten waar we allerlei zelfgemaakte lekkernijen aanbieden. De
opbrengst zal integraal naar onze jeugdwerking gaan. Wil je een handje helpen,
dan horen wij het graag.

•

Op zondag 15 Januari 2017 organiseert Shinbo As het Limburgs kampioenschap.
Alle jeugdleden die hun 1ste kata kennen mogen hieraan meedoen. Ter
voorbereiding van deze wedstrijd voorzien we voor de miniemen en de
preminiemen in de maand december extra trainingen op zaterdag van 19u tot 20u.
(zie hieronder voor de specifieke data). Enkel leerlingen die 2x 1.5 u per week
training mogen aan deze derde training meedoen. Gelieve op voorhand door te
geven aan je trainer indien je aan deze zaterdag trainingen kunt deelnemen.
o 5/11 – 12/11 – 19/11 -26/11 - 3/12 - 10/12 - 17/12 - 7/01 - 14/01

•

Op zaterdag 28 januari 2017 gaan we met zijn allen samen naar de film te
Euroscoop te Genk. Om 17u begint de film (om 16u30 ter plaatse zijn).

•

Op zondag 12 maart 2017 om 10:30 vind het Vlaams kampioenschap Kata en
Kumitewedstrijden pupillen t.e.m. miniemen plaats. Dit is enkel voor de kampers

die zich geplaatst hebben via het Limburgs kampioenschap. Plaats Sporthal De
Stormmeeuw Edw. Verheyestraat, 8300 Knokke-Heist.
•

Op 25 & 26 maart 2017 gaat het traditioneel JKA Kata Weekend te Lede door.
Het kataweekend wordt georganiseerd door Karateclub Taisho Lede.
Plaats: DE OMMEGANG, ommeganglaan, 9340 LEDE. Deze stage is inclusief een
overnachting. Alle leden vanaf 8 jaar mogen hieraan meedoen.

•

Op zondag 23 april 2017 om 10:30 vindt het Belgisch kampioenschap Kata en
Kumitewedstrijden pupillen t.e.m. miniemen plaats. Dit is enkel voor de kampers
die zich geplaatst hebben via het Vlaams kampioenschap. Plaats Hall Omnisport
Gaston Reiff, Rue Ernest Laurent, Braine l'Alleud.

•

Op vrijdag 5 mei 2017 om 19u houden we een clubkampioenschap Kata en Kumite
wedstrijd, voor pupillen t.e.m. miniemen. Dit gaat door in onze dojo.

•

Op vrijdag 30 Juni 2017 om 18u onderwerpen we onze karateka’s aan een
examen. Hieropvolgend zal er nog een eindejaars BBQ georganiseerd worden.

•

Noteer ook alvast dat er geen trainingen zijn tijdens de Schoolvakanties
o
o
o
o
o

Krokusvakantie Maandag, 27 Februari 2017
Paasvakantie Maandag, 3 April 2017
Zomervakantie Zaterdag, 1 Juli 2017
Herfstvakantie Maandag, 30 Oktober 2017
Kerstvakantie Maandag, 25 December 2017

Zondag, 5 Maart 2017
Maandag, 17 April 2017
Donderdag, 31 Augustus 2017
Zondag, 5 November 2017
Zondag, 7 Januari 2018

ENKELE DATA VOOR HET KARATEJAAR 2017-2018
•

Op zaterdag 16 september 2017 om 9u plannen we een leuke activiteit met onze
jeugd om het nieuwe karatejaar in te leiden.

•

Oktober 2017: Beker van Limburg (planning nog niet bekend)

Extra activiteiten/wedstrijden en algemene info kunnen jullie terugvinden op de site van
JKA Vlaanderen.

Met enthousiaste groeten
De senseis

