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Het doel van deze 
nieuwsbrief is om 
specifieke informatie 
te verstrekken met 
betrekking tot de 
lessen, examens, 
wedstrijden, 
toernooien en andere 
activiteiten of 
ontwikkelingen 
binnen en buiten 
onze club.  
 
 

Nieuwsbrief      Lestijden 

Lessen verdeeld 
Zoals u niet is 
ontgaan, zijn de 
lestijden veranderd 
voor de 
dinsdagavond. Dit 
met de reden dat het 
niveauverschil tussen 
de leden groter en 
groter werd. Vooral 
voor de beginnende 
karateka was het 
soms te moeilijk en 
niet bij te houden. 
Met die reden hebben 
we besloten om echt 
een beginnersgroep 
samen te stellen tot 

Dinsdag jeugd tot gele 
band: 
18.00 tot 18.45 uur 
 
Dinsdag jeugd gele 
band en hoger: 
18.45 tot 19.30 uur 
 
Dinsdag jeugd+ en 
senioren: 
19.30 tot 20.30 uur 
 
 
 

Donderdag jeugd 
gemengd 
18.00 tot 19.00 uur 
 
Donderdag jeugd+ en 
senioren: 
19.00 tot 20.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

gele band en een 
gevorderde groep 
gele band en hoger.  
De dinsdagavond zal 
ook echt een les/leer 
les zijn.  
Op de donderdagen 
zullen beide 
jeugdgroepen 
gemengd met elkaar 
trainen en zullen 
merendeels worden 
ingericht op: 
sport/spel & spelen. 
Hiermee hopen wij 
een goede balans te 
verkrijgen tussen 

karate als sport en als 
zelfverdediging. Het 
spel en spelen zal 
ook gericht zijn op 
conditionele, 
motorische en sociale 
ontwikkelingen. 
Kortom voor ieder 
een uitdaging. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         

Omdat karate dit jaar 
is uitgekozen tot 
olympische sport 
2020 in Tokyo, 
organiseren wij in 
onze eigen dojo de 
olympische spelen 
voor de jeugd. Hoe 
gaat dit te werk? 
Kies voor je zelf, voor 
welk land je wilt 
uitkomen. Mag ook 
een fantasieland zijn. 

Donderdag 6 oktober Olympische spelen  

Op 12 november 
wordt de 
vanencompetitie 
georganiseerd in 
Leeuwarden. 
BV Sport kalverdijkje 
Kalverdijkje 77-A 
Leeuwarden 
Het inschrijfformulier 
kunt u downloaden 
vanaf onze website. 
www.satsumadori.nl 
Vul de 
inschrijfformulier 

12 november Vanencompetitie te Leeuwarden 
 

Afgelopen weken zijn 
enkele keren de 
karatelessen niet 
doorgegaan in 
verband met 
afmeldingen in 
combinatie met het 
weer. Om iedereen 
tijdig een berichtje te 

Groeps-app en SMS 
 

Teken je eigen vlag en 
kleur deze in. 
Lever deze voor 6 
oktober in bij de 
sensei, zodat we deze 
donderdag 6 oktober 
in de dojo kunnen 
ophangen. 
Op donderdag gaan 
we allemaal spellen 
doen en wie weet 
wordt jij de nieuwe 
olympische 
kampioen☺ 

 
 
 

volledig in en lever 
deze in bij de sensei 
tezamen met de 
inschrijfgelden. 
Onvolledige 
inschrijvingen worden 
niet geaccepteerd. 
De inschrijvingen 
dienen 25 oktober 
binnen te zijn.  
Na 25 oktober kan er 
niet meer worden 
ingeschreven! 
.  
 

sturen, moest ik 
WhatsApp, sms, 
Messenger, 
Facebook en de Mail 
gebruiken om de 
meesten te kunnen 
bereiken. Ik vind dat 
geen probleem voor 
een keer maar dit kan 

makkelijker. Daarom 
vraag ik u om mij een 
berichtje te sturen 
met daarin uw naam 
zodat wij u via de app  
of sms een bericht 
kunnen sturen. 
App of SMS naar: 
0652437849 
 

 


