
    
 
  
 
 
 

René Smaal update maart 2018: 
 

De planning tot aan de zomervakantie staat online 
http://www.renesmaal.nl/2018/01/25/planning-1e-helft-2018/ 
 

Terugblik januari/ februari 
 

De Kick-off (film en buffet) en de sponsorloop was geslaagd. Erg gezellig dat jullie met 
zoveel man mee kwamen eten en de deelnemers van de sponsorloop kwamen  
aanmoedigen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met dank aan China Garden voor het lekkere buffet en alle vrijwilligers die hebben 
geholpen om deze dag goed te laten verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.renesmaal.nl/2018/01/25/planning-1e-helft-2018/


   
 
Open Pepper Cup  
Dit jaar werd voor het eerst de Open Pepper Cup 
gehouden in Zwolle op 4 februari. Een goed 
georganiseerd en leuke evenement. Internationale en 
nationale deelnemers hebben aan dit evenement 
deel genomen. Er zijn mooie eindresultaten behaald 
deze dag; 
 
GOUD voor Joshua Lu en Jeremy Kong 
ZILVER voor Damon Kaewborisut 
BRONS voor Darrick Lu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maitoshi Kachhi Trophy (Ninove, België) 
Op 11 februari deed RSK voor het eerst mee aan de Maitoshi Kachi Trophy. Ook hier 
hebben onze kanjers knap gevochten en wederom prijzen binnen gehaald! 
 
 

 
Goud voor Joshua Lu. 
Brons voor Damon en Lyana 
Kaewborisut. Damon vocht 
in deze wedstrijden zelfs in 
een hogere gewichtsklasse! 
 
 
 



Ieder jaar worden door de Sportraad de Sportverkiezingen georganiseerd. Dit in 
samenwerking met Gemeente Apeldoorn. Sportpenningen worden uitgereikt aan allen 
die Nederlands Kampioen zijn geworden of een internationale topprestatie hebben 
geleverd.  
Op 14 februari werden de sportpenningen uitgereikt in de raadzaal van het stadhuis te 
Apeldoorn. Linde van Verre, Justin Kaewborisut en Darrick Lu kregen vanuit Rene Smaal 
Karate de sportpenning uitgereikt voor hun sportprestatie. Helaas kon Linde er niet bij 
aanwezig zijn bij de uitreiking. Allemaal van harte gefeliciteerd!  
 

 
 

“Ik ben heel blij en trots dat nu mijn eigen leerlingen een penning krijgen.  
Uit mijn eigen carrière heb ik er ook meerdere verzameld, 18 in totaal ☺. 
De kids/sporters doen het harde werk, zij zweten en zetten zich ervoor in! 
Als sportschoolhouder ben ik super trots en dankbaar voor ons geweldige 

coach- en vrijwilligersteam! Samen maken we de school” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lopende Zaken 

Via www.sportdata.org kun je je inschrijven om mee te doen aan de tweede editie van 
Smaal Cup. Ook dit jaar wordt het evenement gehouden in de Mheenhal.  
 
Vrijwilligers: 
Dit keer hopen wij weer net als vorig jaar de opbouw zo snel mogelijk te kunnen 
realiseren. Daarom vragen we jullie om een uurtje te komen helpen vrijdag avond 20 
april van 22:00 – 23:00 zodat we de matten kunnen leggen en het e.e.a. kunnen klaar 
zetten.  
 

Tevens is de vraag naar vrijwilligers die dag erg belangrijk en zal er tijdens  
de lessen een papier worden opgehangen waarop je je kan aanmelden voor een 

specifieke dag/tijd. 

 
Je hulp wordt zeer gewaardeerd! 

Samen maken wij de SMAAL CUP ☺ 

De wedstrijdgroep krijgt extra trainingsmogelijkheden in samenwerking met Smaal.  

De training is zowel voor de jeugd als voor de volwassenen en is bestemd voor karateka’s die 

specifiek willen trainen op kumite. Tevens hebben ze de potentie hebben om mee te doen aan 

wedstrijden. 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                (6 maanden) 
                                                2. Augustus t/m januari        (6 maanden) 
                       
Inschrijving totaal €125       € 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. 

 

Mocht je willen stoppen met de wedstrijdgroep krijg je alleen je prepaid voor wedstrijden terug. 

http://www.sportdata.org/


Vooruitzicht  
 

Zaterdag ochtend 21 april wordt het examen weer gehouden van RSK. 

Dit keer is het een speciaal examen want we gaan een nieuwe opzet proberen met 5 matten. 

Gezien dit weekend de SMAAL CUP wordt georganiseerd hebben we deze matten tot onze 

beschikking.. Hiervoor hebben we dan ook speciaal officiële scheidsrechters gevraagd te 

komen helpen tijdens het examen (dit is nieuw in Nederland) en daar ben ik zelf erg trots op! 

 

Informatie 

Aanmelden: via www.renesmaal.nl/examens  

Start examen:  09:30 – 11:00 uur  

LET OP  Locatie:  ZILVERSCHOON 112, 7322 GK, APELDOORN 

 

 
 

 

http://www.renesmaal.nl/smaal-cup-2018/ 

 

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 onze website www.renesmaal.nl 
(onder kopje smaal cup) kan je je 
aanmelden. 
 
Dit jaar doet ook het onderdeel Kata mee. 
Dus wil je laten zien hoe goed je je kata 
doet, pak dan nu je kans!  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.  
 
 

http://www.renesmaal.nl/examens
http://www.renesmaal.nl/smaal-cup-2018/
http://www.renesmaal.nl/


 
Onze bokskanjer Roger Vonken doet het erg leuk en goed bij het boksen! 
Elke dinsdag en donderdag avond komt er een flinke groep die lekker actief van zich af kan 
slaan. Het boksen bij ons wordt gedaan op de stootkussens/zakken en handschoenen.  

Lichamelijk contact is er daarom niet. 
De groep is in het nieuwe jaar weer gegroeid! Mocht je zelf ook lekker fit willen worden, meld je 

dan nu aan voor;  HIT 2 GET u FIT 
 

 

Meld je via de Facebookpagina aan zodat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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