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Beste karateka's,
De afgelopen 7,5 maanden waren zeer moeilijk. Velen onder ons moesten onze passie voor
Karate "on hold" zetten. Nu de cijfers van de Covid-besmettingen de goede richting uitgaan en ik uit goede
bron heb vernomen dat de reisvoorwaarden vanuit Japan versoepeld zullen worden vanaf 1 juli, heb ik toch
besloten om een "event" te organiseren deze zomer met een instructeur van onze SKIF-HQ.
Ik ben mij ervan bewust dat de meerderheid van onze dojo's waarschijnlijk gesloten zal zijn tijdens deze
periode.
Het zal dus niet makkelijk zijn om de karateka's die niet op vakantie zijn in te lichten over dit evenement.
Toch hoop ik dat het bezoek van Murakami Shuseki Shihan terug een beetje hoop kan brengen in ons
karateleven.
Twee van de drie trainingsdagen zijn voorbehouden voor bruine en zwarte gordels omdat ik aanvoel
dat deze groep misschien het meeste behoefte heeft aan een hernieuwing van hun motivatie.
woensdag 21 juli (nationale feestdag)
10.00-12.00 en 14.00-16.00
Enkel voor SKIF bruine en zwarte gordels
15 euro per les of 25 euro voor een ganse dag
Satori Kwai Dojo
Amadeus Stockmanslei 121
2640 Mortsel
Zaterdag 24 juli
10.00-12.00 en 14.00-16.00
"Open" stage voor alle graden en alle federaties
15 euro per les of 25 euro voor een ganse dag
Sporthal Kattenbroek
Kattenbroek 14
2650 Edegem
Gevolgd door een outdoor BBQ om 17.00 uur aan 20 euro p/p (zonder drank) op dezelfde locatie.
Zondag 25 juli
"Open" stage voor bruine en zwarte gordels ongeacht de federatie
12.00-13.30 en 14.00-15.00
20 euro
Satori Kwai Dojo
Amadeus Stockmanslei 121
2640 Edegem
De trainingen zijn ter plaatse te betalen aan de ingang van de respectievelijke zalen.
Toch vraag ik U beleefd om mij een mail te sturen zodat ik een idee heb hoeveel deelnemers
we ongeveer kunnen verwachten. (U zal ook toegang krijgen aan de stage zonder mail,
don't worry) Indien U wenst deel te nemen aan de BBQ dan moet U dit in uw mail te bevestigen
ten laatste tegen 17 juli (één week voor de BBQ)
De BBQ moet op voorhand betaald worden op het rekeningnummer van de federatie : BE66 0011 0463 0643
Met de vermelding van uw naam en het aantal deelnemers. De tickets zullen klaarliggen op zaterdag.
Gelieve te mailen naar : stephane.castrique@gmail.com en in cc : daniel.kina@skynet.be
Ik hoop jullie talrijk te mogen begroeten om onze vriendschap te hernieuwen en
onze passie voor Karate-Do te delen.
Oss!!!!
Stephane Castrique
Chief-instructor SKIF-Belgium

