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Nieuws
De jaarlijkse Algemene Vergadering van WADO VLAANDEREN ging door op
donderdag 14 februari 2013 in Sportcomplex Den Dijk te 3150 Wespelaar.
Tijdens deze vergadering werd het voorlopig bestuur van 2012 verkozen als vast
bestuur van WADO VLAANDEREN. De functies werden als volgt verdeeld :
*
*
*
*

Voorzitter : Rudi Holemans (KC Samoerai Leuven)
Ondervoorzitter : Alain Rayen (KCAR Eksel/Peer & KCAR Overpelt/Helchteren)
Secretaris : Mathieu Beysen (Shingitai Hoeselt & Bushido Eigenbilzen)
Adjunct-secretaris : Pol Van Cleynenbreugel (Samoerai Haacht)

Wado Francophone Belgique

Clubs die aangesloten zijn bij WADO VLAANDEREN, zijn automatisch lid van
WADO BELGIUM waar wij samenwerken met onze Franstalige vrienden van
Wado Francophone Belgique.
Neem eens een kijkje op hun website en ook in hun kalender kan u leuke en
interessante activiteiten terugvinden.

Beker van Overpelt 2013
Op zaterdag 3 maart 2013 organiseert KCAR met de steun van WADO
VLAANDEREN haar jaarlijks katatornooi voor kyugraden. Naar goede gewoonte
tracht men dit tornooi op een namiddag af te werken.
Dit is een officieuze wedstrijd en het ideale tornooi om de eerste wedstrijdervaring op te doen, waar zowel gearbitreerd wordt door enerzijds officiële
scheidsrechters als ervaren hogere dangraden.
Deze wedstrijd gaat door in Sportcentrum de Bemvoort, Jeugdlaan 8 te 3900
Overpelt en begint om 13u00.

Wado stage olv sensei J. Wicks - Beloeil

Stage sensei T. Heap

Sportoase Leuven
Polyvalente zaal (op –1) - Philipssite 6 - 3001 Leuven
Deelnameprijs : 1 dag = € 15,00 - 2 dagen = € 25,00
Info : Paul Van Cleynenbreugel 0479-644168 / paulvcl@skynet.be

Belgisch kampioenschap Wado karate 2013
BELGISCH KAMPIOENSCHAP WADO KARATE
KATA – KUMITE - TANTO DORI
Zondag 24 maart 2013
Sporthal De Kimpel - Eikenlaan 29 - 3740 Bilzen
Kata : controle vergunningen vanaf 9u00 - aanvang wedstrijd 10u00
Tanto Dori : controle vergunningen vanaf 12u00 - aanvang wedstrijd 12u30
Kumite : controle vergunningen vanaf 12u00 - aanvang wedstrijd 13u00
Inschrijving deelnemers :
Lid van club aangesloten bij Wado Vlaanderen : 10 € per deelnemer
Lid van club niet-aangesloten bij Wado Vlaanderen : 12 € per deelnemer
Inkom toeschouwers : € 7,00 (Kinderen –10 jaar = gratis)
Inschrijvingen :
moeten ten laatste op woensdag 13 maart 2013 toekomen op volgend adres:
Beysen Mathieu - Bruulstraat 6 - 3740 Bilzen - 0475-371425
e-mail: els.appermans@telenet.be
Het verschuldigde bedrag van de deelnemers dient ten laatste op woensdag
13 maart 2013 overgemaakt te zijn door middel van overschrijving op
rekeningnummer 784-5880479-74 van karateclub Bushido Eigenbilzen met
vermelding van clubnummer en aantal.

Wadostage KCAR 2013

Zaterdag 13 april 2013
van 14u00 tot 17u30
Gemeentelijke Sporthal - Dennenstraat 8 – Hechtel-Eksel
De stage staat dit jaar onder leiding van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathieu Beysen - 7e dan
Alain Rayen - 6e dan
Rudi Holemans - 6e dan
Stany Deleersnyder - 5e dan
Els Appermans - 5e dan
Wim Stevens - 4e dan
Pol van Cleynenbreugel - 3e dan
Leen Put - 3e dan
Steven Achten - 3e dan
Gerrit Baele - 2e dan

Deelnameprijs :
•
•

leden van WADO VLAANDEREN : € 16,00
niet-leden WADO VLAANDEREN : € 20,00

Belgisch 5de Shinshu Wado-Ryu Karate Ju-jutsu
Kenpo Taikai olv sensei Kazutaka Otsuka
Zaterdag 27 april 2013 & Zondag 28 april 2013
Sportoase Leuven
Wadokan Landen/Keerbergen nodigt je uit op het Belgisch 5de Shinshu
Wado-Ryu Karate Ju-jutsu Kenpo Taikai olv sensei Kazutaka Otsuka op
zaterdag 27 april en zondag 28 april 2013 te Leuven (Sportoase).
De voormiddag is toegankelijk vanaf 10 jaar (alle graden), de namiddag vanaf
16 jaar (vanaf 3e kyu). Een unieke aangelegenheid om kennis te maken met
sensei Kazutaka Otsuka, niemand minder dan de kleinzoon van de stichter van
onze stijl !
Inschrijven is noodzakelijk indien men van de kortingsprijzen wil genieten.
Mail naar info@wadokan.be om je inschrijving te bevestigen.
Info : Peter Van Bruystegem – 0491-106764
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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

