René Smaal update augustus 2016:
Bekijk nu de planning tot eind 2016 op www.renesmaal.nl/nieuws

René Smaal Karate heeft nieuwe sporttassen besteld van natuurlijk Adidas.
In september kunnen de kinderen deze tassen bij elkaar lopen want er wordt weer een
sponsorloop georganiseerd!!
De sponsorloop zal op zaterdag 10 september gehouden worden bij de sportzaal in
Zuidbroek. Voorafgaand aan de sponsorloop wordt er een warming-up gegeven door
Rene Smaal aan de deelnemers. Voor de toeschouwers staat er onder andere koffie en
thee klaar met lekkere hapjes.
Wij hopen weer op een gezellige en geslaagde dag!!

Na de zomervakantie worden de sponsorblaadjes aan de kinderen meegegeven.
Dankzij onze geweldige sponsoren konden de tassen al gekocht worden voor een lagere prijs..
De kosten van een bedrukte tas is normaal boven de €95,-. Dankzij onze sponsoren is dit nu
voor een medium-size tas €35,- en voor een large-size tas €40(onder voorbehoud).
Dit is al fantastisch natuurlijk! Met behulp van de sponsorloop zal de eigen bijdrage alleen
nog maar lager worden.
De verwachting is dat de tassen eind september binnen komen waarnaar ze worden
bedrukt. Op de sporttassen zullen de logo’s gedrukt worden van alle sponsoren.

de Vroedt

stukadoorsbedrijf

Namens René Smaal Karate ontzettend bedankt voor jullie geweldige steun!

Op woensdag 31 september gaan de lessen van start in Vaassen. Deze zullen gegeven
worden in sportcentrum de Koekoek.
De lestijden zullen zijn op de woensdag van 13:15-14:00 uur.
De start zal samen met Linde zijn. Daarna zal Linde het voor het grootste gedeelte
zelfstandig gaan doen.

Vanaf januari 2017 zal de contributie veranderen, dit gezien we een (nieuwe)
verzekering hebben voor de sportschool.
Dit zal ervoor zorgen dat er meer veiligheid voor de sporters/coaches/leraren is.
De inhoud/voorwaarden bij deze verzekering kunt u terugvinden op de website
www.renesmaal.nl
-

Jeugd voor de Maten en Zuidbroek (mogelijkheid voor 2x trainen in de week):
a. Van €23/maand naar €24/maand.
b. (BSO leden blijven nog steeds €5/maand krijgen vanuit de BSO).
Volwassenen €25/maand naar €27,50/maand.

Deze verhoging is mede doordat Rene Smaal Karate tijd, energie en aandacht besteed
aan inzet van zowel junior als senior instructeurs, Deze hebben training en aandacht
nodig om de kwaliteit te verhogen.
Dankzij meer instructeurs is er meer aandacht per leerling mogelijk. Middels uitleg en
training in kleine groepjes wordt er meer geleerd. Daarnaast is het voor de junior
instructeurs (en de hogere banders) een manier om zich optimaal te ontwikkelen op het
gebied van karate, eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Van 22 juli tot en met 24 juli werd er in Ierland de Rene Smaal International Cup
gehouden. De Ierse sensei’s Martin Nulty en Jimmy Harte onder andere hadden het erg
goed georganiseerd en hadden alles in goede banen geleid.
Het evenement bestond uit deelnemers van Ierland, Wales, Canada, Schotland en
uiteraard onze eigen deelnemers vanuit Nederland.
Vrijdag en zaterdag werden er drie trainingen per dag gegeven door René Smaal. Dit was
een leuke manier om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.
Vrijdagavond werd er een speciale training gehouden; Kick cancer in the butt. Elke
deelnemer aan dit evenement kreeg een roze t-shirt. Alle bijdragen werden geschonken
aan dit goede doel.
Zondag 24 juli werden de wedstrijden gehouden. Nederland heeft het supergoed
gedaan; Er zijn in totaal twee gouden medailles behaald en vijf bronzen medailles!

Volgend jaar zal de Rene Smaal International Cup gehouden worden in Apeldoorn!
Wij kijken er al naar uit!
De exacte datum en overige informatie volgen te zijner tijd.

Het boksen verloopt erg goed. Wij hebben inmiddels 45 leden. De trainers hebben hun
draai gevonden wat ten goede komt aan de lessen.
"Ik had zelf niet verwacht dat dit zo stabiel en goed zal gaan lopen, leuk! Compliment voor
de mooie lessen van Frank en Roger!
Mooi te zien dat het na een half jaar nog zo succesvol loopt, de mooiste dingen gebeuren
wanneer je het niet verwacht"

Karate behoort nu tot de Olympische sporten!
In 2020 zal karate dus mee doen in Tokyo. SUPER!!!
Voor de huidige en toekomstige karateka’s dus een mooie kans en toekomst om naartoe
te werken . Nu karate mee doet bij de Olympische Spelen zal de overheid het karate ook
meer gaan ondersteunen. Dit komt ten goede van ons allemaal. Een feestje voor ons
allemaal.
Citaat René Smaal;
"Als topsporter is dit mijn grootste droom om bij de Olympische spelen te zijn. Het mooiste
wat er is en tevens het hoogst haalbare. Mocht ik het redden om mij te kwalificeren dan zal
dit mijn eindstation zijn voor de wedstrijdsport. Alles of niets, 4 jaar lang keihard trainen
en genieten van al het mooie van topsport!"

De volledige planning is te vinden op www.renesmaal.nl/nieuws. Een aantal belangrijke
data willen wij alvast uitlichten;
•

Op 22 augustus beginnen de lessen weer!

•

Op 29 oktober en 17 december staat de Vanencompetitie gepland te Harderwijk.

•

Op 12 en 13 november is er kumite stage in Apeldoorn. Deze zal gegeven worden
door George Tzanos (Griekenland).

•

Op 20 december worden er weer examens afgelegd voor de karateka’s die toe
zijn aan een nieuwe band.

Onze Sensei (leraar) René Smaal heeft deze zomer een week doorgebracht in Taiwan om
het nationaal team van de universiteit te trainen. Deze waren zich aan het voorbereiden
op de Wereldkampioenschappen voor de Universiteit in Portugal 2e week van augustus.
Dit is een zeer belangrijk en groots evenement, hiervoor hebben ze René Smaal speciaal
gevraagd om hoogwaardige lessen te verzorgen.

“Vorig jaar werd ik ook uitgenodigd om een week in Taiwan een trainingsstage te geven.
Dit vond ik een hele eer om als European in het verre Oosten de wedstrijd karate sport te
mogen leren. Door de behaalde resultaten in het verleden heb ik een naam/reputatie
opgebouwd wat ervoor zorgde dat ze mij hebben benaderd, leuk!
Deze zomer heb ik ze veel op tactisch en mentaal gebied getraind, ze zijn hier in korte tijd
erg op vooruit gegaan.”
Na een leerzame en intensieve week vertrok de ploeg naar Portugal waar ze aanzienlijk
veel prijzen in de wacht hebben gesleept. Voor onze Sensei natuurlijk een grote
overwinning. Taiwan is zeer blij met René, zelfs zo blij dat ze hem gevraagd hebben om
begin volgend jaar een maand lang te komen voor trainingen, een hele eer!
(René heeft geuit dat hij niet weet of hij dit zal doen i.v.m. zijn waardevolle dojo René
Smaal Karate in Apeldoorn)
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