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Zomervakantie 2015 

Het is altijd weer een uitdaging om de zomervakantie in te gaan. Wat ga je doen, waar ga je heen, of blijven we thuis. 

Tja, het is wel een fijn idee dat niets meer moet en dat jezelf mag beslissen wat je gaat doen. 

Voor mij is de vakantieperiode een moment om te “tanken” om energie op te doen! 

Energie en motivatie zijn toch de bouwstenen om weer met frisse moed de karatetrainingen te verzorgen. 

Onze karateschool is nu eenmaal een topschool, zeker op het gebied van ontwikkeling. 

Wij hebben veel wijze mensen in onze dojo die er voor zorgen dat karate interessant blijft. Er zijn al veel zaken 

aangepast door enthousiaste leden. Onze website is in een nieuw jasje  gestoken en onze karatefolders zien er 

moderner uit, dankzij Erik Smaal, Maarten Kaales en Prince Beaupain. Zij zijn hier intensief mee bezig geweest en 

hebben hier veel tijd in gestoken. Danique van Limbeek heeft ervoor gezorgd dat wij nieuwe trainingspakken hebben 

gekregen, Edwin Nuesink die  sporttassen voor ons geregeld heeft en  Erik Smaal  die de organisatie rond de 

wedstrijdtrainingen coördineert. George Brouwer die het WSR (World Shotokan Ryu) een warm hart toedraagt, en vele 

mensen opleidt naar een hoger niveau. Edu Steevensz, die in de Fortlaan dojo de trainingen gezamenlijk met Prince 

Beaupain verzorgt en daarin worden ondersteund door Petra Bos en Naomi Bleumink-ten Pas.  

 

In karate moet altijd een uitdaging zitten, dat kan door te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen.  

Soms is het lastig om te veranderen van het oude naar het nieuwe. 

Dit seizoen was voor mij een seizoen van verrassingen. Tijdens de 

Wereldkampioenschappen in Bremen Duitsland, werd ik gekozen als lid van 

de scheidsrechterscommissie en een paar maanden later benoemd als Erelid 

van de Europese scheidsrechterscommissie. Ja, dit is de hoogst haalbare 

licentie  als internationaal scheidsrechter, mijn droom is werkelijkheid 

geworden. 

Wij hebben allemaal een streven in ons leven en als je dat hebt bereikt, kijk 

je automatisch even terug! 

En dan vraag je jezelf af, en nu? Het antwoord hierop vind je alleen maar 

terug in de dojo! 

Trainen, perfectioneren, ontwikkelen tot een hoger niveau. 

Het karate-do zie ik als de vier jaargetijden, lente, zomer, herfst en winter. 

Ieder  jaargetijde heeft haar charmes.  Het is alleen een kwestie  van ‘aanpassen’ aan het klimaat!  

 

Bedankt voor jullie inzet en ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe. 

 

Jaap  Smaal  
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Karate do Smaal 

Nieuwe trainingspakken voor Karate Do Smaal 

 

Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien maar Karate do Smaal heeft sinds kort nieuwe trainingspakken.  

Deze zijn gesponsord door: 

- Autorijschool ‘de Eglantier’ 

- Dreamgame 

- Fysio Houwer en Ruijs 

- Dressuurstal van Verre 

 

Ook heeft het hele team nieuwe sporttassen 

gekregen die gesponsord zijn door 

- Store- Systems Vision For Retail 

 

 

  Bedankt namens het hele team voor jullie sponsoring!  

  

Karate do Smaal bedankt natuurlijk ook nog Danique van Limbeek en  

Edwin Nuessink voor het mogelijk maken van deze sponsoring.  

 

 

 

Karate do Smaal heeft mooie prestaties neergezet op de volgende toernooien: 

 

Uitslagen Rotterdam cup 

Brian Vonken               3e plaats (kumite) 

Kimberly Oosterveen   1e plaats (kumite 

Selina Cicek                    2e plaats (kata) 

Nancy Nuesink                                    3e plaats (katateam) 

Jennifer van Westering   3e plaats (katateam) 

Selina Cicek                                          3e plaats (katateam) 

 

Uitslagen Open west Brabantse  

Jamie Bo schaap             1e plaats (kata) 

Fredericku Bedou   1e plaats (kumite) 

Katja Janssen   1e plaats (kata) 

Selina Cicek   2e plaats (kata) 

Jennifer van Westering  3e plaats (kata) 

Linde van Verre   3e plaats  (kumite) 

Katja Janssen   3e plaats (kumite)   

    

Wist u dat… 

Roger Vonken sporttalent van Gelderland is geworden!!!!!!!!!!!! 

Op 22 mei 2015  onze karateka Naomi ten Pas getrouwd is met haar Patrick Bleumink!  


