CLUBBLAD - KARATE GOJU RYU NIJLEN/GROBBENDONK/ANTWERPEN
clubnieuws maart extra 2019

En dat ons weekend leuk was!!!!!!!!
Er zijn er ALTIJD die wat op of aan te merken hebben, en toch, deze keer NIKS DAN LOF;
Héél véél dank aan sensei Johan/ sensei Wouter/ sensei Bob/ sensei Bart /sensei Sean.
( bijna ) alles is heel vlotjes verlopen, leuke spelletjes en vooral GOEDE TRAININGEN;
Ik heb veel bedankjes gekregen van ouders die tevreden waren, ik geef die dus door aan de senseis
Het doet enorm goed, als dat wat we doen geapprecieerd wordt, merci.
Streepje behaald??? Proficiat, of nieuwe gordel? Proficiat !!! Well done zou
sensei James zeggen, diegenen die geen examen gedaan hebben krijgen 8 kruisjes extra 
NB: nieuwe gordel gehaald? Niet vergeten 10 € mee te brengen op de volgende training.
Tijdens het weekend werd besloten dat het tijd wordt om opnieuw club T shirt’s te bestellen,
nogmaals fleeces en zwarte jogging broeken met Japanse tekst, dan hebben we een mooi kostuum,
allemaal hetzelfde, hoe fantastisch zou dat zijn.
T shirt = 10 € ( wit met ons embleem )
Joggingbroek = 20 € ( zwart met in het Japans ; Goju Ryu Karate )
Fleece vest = 30 € zwart met rood embleem
Wacht niet te lang zodat we asap kunnen bestellen
_____________________________________________________________________________
Naam …………………………………………….. club ……………..
T shirt
Maten kinderen 5/6 - 7/ 8 – 9/11 – 12/14
Volwassenen S / M / L / XL / XXL
omcirkelen

Naam ………………………………………………. club …………………
Joggingbroek
Maten kinderen 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/13 – 14/ 15
Volwassenen S / M / L / XL / XXL
omcirkelen

_____________________________________________________________________________
Naam………………………………………………. club ………………
Fleece vest
Maten kinderen 5/6 - 7/ 8 – 9/11 – 12/14
Volwassenen S / M / L / XL / XXL
omcirkelen

-KARATEWEEKEND 2020 : 21 tot 23 FEBRUARI,
Als dat niet goed op voorhand is, en toch zijn er nog leden die van niets weten, raar he…
-Verlof : Bouwel : woensdag 6 maart ( want het is nog steeds krokusverlof  )

-Zaterdag 9 maart: Beker van Berlaar, en er gaan veel leden meedoen, success.

-Gasshuku 2019 : vergadering 25 maart 2019 in de sporthal, nu noteren.

