
 

Voor je de nieuwsbrief van de 

club. Gerelateerd aan de nieu-

we ontwikkelingen en de weg 

die we een goed jaar geleden in 

hebben geslagen, nieuwe Dojo 

andere manier van lesgeven, 

duidelijkheid in wat we wel en 

niet van elkaar verwachten ben 

ik zeer blij met de club en wat er 

om heen gebeurt. Maar we zijn 

er nog niet en als club blijven 

we ontwikkelen. Ook zijn er wat 

meer contacten gelegd met 

andere collega karate-scholen 

waar we dit jaar meer in gaan 

uitbreiden en kennis mee gaan 

maken.  

2017 wordt het jaar van aan-

dacht voor jezelf en je karate- 

ontwikkeling. Natuurlijk is die er 

altijd  aanwezig, maar ik wil 

graag dat we de  kunde en kennis 

gaan verdiepen en daar mee gaan 

doorwerken.  Dat wil zeggen stan-

den, techniek en ook natuurlijk 

je eigen fysieke kracht. 

Dit jaar zal er door senpai  

Ferry ook meer les worden 

gegeven op de vrijdag en met 

namen gericht op kumite.   

Er volgt later meer info over. 

Wij als leraren trachten ook 

om elke les weer zo uniek 

mogelijk te maken en ook daar 

hebben we jullie hulp en inzet 

ook bij nodig.  

 

Samen zijn we KCE, dus laten 

we het samen tot een succesvol 

2017 brengen. 

Domo Arigato. 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin 

Belangrijke karatedatums 2017 

 (1e halfjaar) 

Januari  t/m juli  2017  

Deze  staan reeds op de 

website  

Daarbij ook de datum voor 

Kyugraadexamens 

Stages en wedstrijden wor-

den binnenkort aangevuld. 

Het nieuwe jaar zal voorna-

melijk in het teken staan 

van trainen en sportiviteit. 

Karate Club Eerbeek 

Nummer 1, 2017 

KBN  

Dit jaar zijn we aange-

sloten bij de KBN  

Karate-do Bond Neder-

land. Hiervoor zal een 

ieder lid van de club 

informatie over ontvan-

gen om zijn of haar lid-

maatschap te activeren 

en te betalen. Dit zal 

gaan via het secretariaat 

van de KBN.  

!!Let wel !!  

Doe dit spoedig  om ook 

mee te mogen doen met 

de landelijke KBN- 

activiteiten. 

De contacten via JKS 

blijven bestaan. We 

blijven gelieerd aan  

JKS Japan en  

JKS Benelux.  

Nieuwsbrief 

Geachte Karateka, ouder/verzorger, 

 

Een ieder de beste wensen voor 2017.  

 

De trainingen beginnen op:  woensdag 4 januari en vrijdag 6 januari. 

Blad 1 

Deelnemers KCE  aan het geweldige  

AZUMA Toernooi 



Verdere nuttige informatie en bijzonderheden staan en komen ook op de 

agenda van de website. Informatie over bovengenoemde en andere activi-

teiten en de daarbij horende kosten zijn verkrijgbaar via Ronald Sensei. 

Belangrijke informatie wordt ook per mail verzonden en volgt te zijner tijd. 

 

Veel sport plezier, 

 

Ronald Sensei 

Karate Club Eerbeek   Nieuwsbrief 1 

Dojo: Handelstraat 49A te Eerbeek 

Rabobank NL06 RABO 0010 11 96 555 t.n.v. Karate Club Eerbeek, KvK nr.08156244 

Ronald van den Eyssel, Rijkserkend Karate –instructeur, 
Telefoon 06  417 14 007 

 

VAKANTIEPERIODE 2017  
 
Tijdens schoolvakanties (voortgezet en basisonderwijs), officiële feestdagen en 

bijzondere dagen zijn er geen trainingen. In verband met de regiospreiding van  

diverse schoolvakanties  worden enkele trainingsdagen aangepast. Wijzigingen 

worden vroegtijdig aangekondigd, per mail of via de website. 

 

Shotokan 4e platform       

 
Via de KBN nemen we deel aan deze stijlgroepering binnen de KBN. Door veel input van de inmiddels 45 

verschillende aangesloten shotokanscholen is de kennis en overdracht hiervan groot. Ook ik als Sensei zal 

hier een bijdrage aan leveren. Het is gericht om de aankomende dangraadhouders (vanaf bruine band) op 

het juiste spoor te krijgen en voor te bereiden op het Danexamen.  

Wil je hierover meer weten, bekijk dan de website: 

                                                          www.shotokan4epla�orm.nl  
 

De landelijke KBN 4e platform Danexamentrainingen noteer je in je agenda: 

Landelijke trainingen:   Za 14 jan Alkmaar, Za 4 feb Rotterdam, Za 4 mrt Den Haag,  Za 8 apr Apeldoorn,  

Za 6 mei Oosterhout 

 
Training in eigen zaal: Za 21 jan Apeldoorn, Zo 29 jan Amsterdam, Za 12 feb Heemskerk, Za 18 feb Apeldoorn 

Examens: Za 15 apr Waalwijk, Za 20 mei Harderwijk, Zo 21 mei Harderwijk. 

In 2016 hebben jullie het wel meegekregen dat Ernst-Jan Peters zich zeer goed heeft ingezet om de examenstof van 

het 1e dan programma eigen te maken. Dat is gelukt en je krijgt dan altijd ook te maken met een examen en  

examen “stress”. Ondanks zijn inspanningen en die van Senpai Ferry is het helaas niet gelukt, maar Ernst-Jan  

kennende gaat hij er weer voor in 2017, we wensen hem succes. 

Blad 2 

De Kyugraad geslaagden van december 2016 


