18 februari 2015

2015/1

www.wadovlaanderen.be
Nieuws
Het nieuwe karateseizoen is ondertussen van start gegaan en er staan reeds
verschillende activiteiten op de agenda.
Gelieve zoals voorheen uw activiteiten en bijhorende info door te sturen naar
het secretariaat zodat wij ze kunnen opnemen in de kalender en op de website.
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de activiteiten die op stapel
staan. Gedetailleerde info kan u ook terugvinden op onze website.

Stage sensei Mathieu Beysen - Wespelaar
Samoerai Haacht organiseert in samenwerking met Karate Groot-Kortenberg
en WADO VLAANDEREN een stage met sensei Mathieu Beysen, 7e dan – chief
instructor WIKF Belgium
Deze stage gaat door op maandag 23 februari 2015 van 19u30 tot 21u30
in de polyvalente zaal van de Vrije Basisschool Haacht-Station (Neysetterstraat 1
- 3150 Wespelaar).

Toegankelijk vanaf 3e kyu
Bijdrage : leden WADO VLAANDEREN = € 5,00 / niet leden = € 10,00

Beker van Overpelt 2015

Op zondag 8 maart 2015 organiseert KCAR Overpelt haar jaarlijkse
katawedstrijd voor kyu-graden Wado Ryu. Dit is een officieuze wedstrijd waar
zowel gearbitreerd wordt door enerzijds officiële scheidsrechters als door ervaren
hogere dangraden.
De wedstrijd gaat door in Sportcentrum De Bemvoort in Overpelt. Iedereen die
een kata kan uitvoeren is welkom. Dit is het ideale tornooi om een eerste
wedstrijdervaring op te doen.
Praktische info :
* Controle der vergunningen : tussen 12u00 en 12u30
* Aanvang : 13u00
* Inschrijvingen : ten laatste 1 maart 2015
* Prijs : leden WADO VLAANDEREN = € 7,00 / niet leden = € 10,00
* Voor wie : iedereen van 9e kyu tot en met 1e kyu.
* regels :
- 9e t/m 6e kyu : mogen elke wedstrijd dezelfde vrije kata uitvoeren.
- 5e t/m 4e kyu : de eerste 2 wedstrijden een verschillende kata en vanaf de
3e wedstrijd mag er herhaald worden.
- 3e t/m. 2e kyu : de eerste 3 wedstrijden een verschillende kata en vanaf de
4e wedstrijd mag er herhaald worden.
- 1e kyu : de eerste 3 wedstrijden een verschillende kata waarvan minimum
1 hogere. Vanaf de 4e wedstrijd mag er herhaald worden.
* Dames en heren vormen aparte categorieën en deze worden verdeeld in
leeftijdsgroepen. Naargelang het aantal inschrijvingen kan de leeftijdsgrens
verschillen zowel bij de meisjes als bij de jongens.

Stage sensei Jon Wicks - Beloeil

Belgisch kampioenschap Wado karate 2015

Op zondag 29 maart 2015 gaat het Belgisch kampioenschap kata (individueel
en in team), kumite en tanto dori van onze stijlgroep door in Sporthal de
Kimpel te Bilzen.
Voor meer info : zie website WADO VLAANDEREN.

Tomodachi Cup 2015
Karateclub Tomodachi organiseert op 19 april 2015 de Tomodachi Cup, een
nieuw kumite toernooi voor kyu-graden, in sporthal De Passant in Zoutleeuw.
Praktische info :
* Controle vergunningen : 08u30 tot 09u00: -14 jarigen
11u30 tot 12u00: +14 jarigen
* Aanvang wedstrijden: 09u30
* Categorieën : heren/dames; pupillen tot en met veteranen
* Inschrijvingen : ten laatste 8 april 2015
* Prijs deelname = € 7,00

Wadostage KCAR Eksel 2015
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van WADO VLAANDEREN.
De nieuwsbrief bevat activiteiten en links naar websites die wij interessant achten.
Deze links zijn evenwel puur informatief en WADO VLAANDEREN is niet verantwoordelijk
voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je club lid is van WADO VLAANDEREN.
Een bericht of reactie sturen ?
Dat kan op het volgende adres : ludo.binnard@samoerai-leuven.be

