René Smaal update januari 2018:
De planning tot aan de zomervakantie komt z.s.m. online

Terugblik december
René Smaal Karate wenst jullie allemaal een heel gezond, gelukkig en sportief 2018 toe!
Alle feestdagen zijn weer voorbij, tijd om weer aan de slag te gaan! Veel trainen en er
samen een mooi 2018 van maken.
Wedstrijden waar onze kanjers aan mee zullen doen, de jaarlijkse examens, de
activiteiten dag, vriendjes dag en andere diverse evenementen zullen dit jaar weer
gehouden worden.
Er is één wedstrijd die ik hierbij speciaal uit wil lichten:

Doordat de Small Smaal Cup vorig jaar zo’n groot succes
was wordt deze dit jaar opnieuw gehouden, in april. Dit
jaar doet ook het onderdeel Kata mee en hebben wij de
naam verandert naar Smaal Cup 2018.
Help je ons mee?
info@renesmaal.nl

Lopende Zaken
Goed nieuws want de contributie is dit jaar niet verhoogd.
Afgelopen jaren was dit wel het geval.
Dit komt mede door jullie inzet tijdens de sponsoracties zoals sponsorlopen en grote
clubactie.

Film en fun dag bij René Smaal Karate!
Zaterdag 20 januari organiseren we weer een leuke dag van Film kijken, Chinees eten en
kan je zelf je zakcentje verdienen met een sponsorloop.
Je kan ook alleen komen voor de film en Chinees eten! Maar.... ik (Rene Smaal) gaat ook
hardlopen, wie kan mij inhalen ??
Meld je aan via http://www.renesmaal.nl/activiteiten_sponsorloop-jan2018_formulierpagina/
Wij hebben er zin in

De wedstrijdgroep krijgt extra trainingsmogelijkheden in samenwerking met Smaal.
De training is zowel voor de jeugd als voor de volwassenen.
Van de deelnemers in de wedstrijdgroep wordt verwacht dat zij aan minimaal twee
wedstrijden per half jaar mee doen.

Nieuw opzet 2018:
2 periodes

1. Februari t/m juli
2. Augustus t/m januari

Inschrijving totaal €125

(6 maanden)
(6 maanden)

€ 40 prepaid tegoed voor wedstrijden.
2 wedstrijdconsumpties (t.w.v. max €45)
€ 40 voor een half jaar trainen op donderdag

Per inschrijving van leerling gaat er 1 a 2 euro naar de stichting RSK. De stichting kan mede
dankzij deze bijdrage zorgen voor bijvoorbeeld een nieuwe mat, het opleiden van coaches,
kosten materiaal voor wedstrijden bekostigen en het organiseren van inschrijvingen. De
bijdrage wordt dus besteed aan alles rondom wedstrijden.

Wat zijn ze schattig, en wat doen ze het
goed; de twee little ninja groepen van de
Pellikaan en Zuidbroek. Er zijn plannen om
een derde groep little ninja’s te beginnen
in de Maten. Wanneer dit van start zal gaan
volgt nog.
In de maand januari komen er zelfs kleine
examens voor deze stoere karateka’s!
Ze kunnen dan laten zien of ze klaar zijn
voor hun “jeugd banden”.

De groep in de Pellikaan wordt door
Lyana geleid, zij heeft hier 9 little ninja’s!

De groep in Zuidbroek wordt door Annemiek en Justin geleid met de fantastische hulp
van o.a. Luka, Simon, Thomas, Niek en Lyana. Samen hebben zij 14 little ninja’s!

Vooruitzicht
Be ready!!

Blok het weekend van 20 en 21 april voor de Smaal Cup 2018. Het wordt gehouden op
de bekende locatie; sportzaal De Mheenhal.
Via de site www.renesmaal.nl/activiteiten kun je je opgeven.
Dit jaar doet ook het onderdeel Kata mee. Dus ben je heel goed in Kata of in kumite, laat
het zien dit weekend en wie weet ben je zo goed dat je een Smaal Cup medaille wint.
Ook dit jaar zullen zowel scholen van Nederland als vanuit het buitenland mee doen.

www.facebook.com/ReneSmaalKarate
www.facebook.com/renesmaalboksen

Wil je de Breaking News ook digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met:
Onderwerp
→
‘Breaking News’
Naar
→
info@renesmaal.nl

