
                                       
Links bovenin staan de Japanse karakters van Shisei. Onder de tijgerkop staat van links naar rechts: Shotokan, karatedo en Shisei. 

 
 

Vandaag ontvangen jullie de 5
e Yoshi van Karatedo Shisei. 

 
De Olibollen van Max waren super heerlijk. De spelletjes die avond  
waren leuk maar erg jammer dat Bruce een korfpaal op zijn hoofd  
kreeg.  
Die nacht moest Bruce wel gewekt worden en dat is  
allemaal goed gekomen mede dankzij de olibollen  
van sensei Max die Bruce de volgende ochtend had  
verobberd.  
 
Op woensdag 10 januari 2018 zijn we begonnen te trainen in de nieuwe sporthal de 
Crommenije!  
Adres: Rosariumpark 1, 1561 TV Krommenie.  
Op de zelfde tijden  !!  19:00 en 20:00 uur. 
 
Op vrijdag 12 januari komt er een fotograve Mariëlle Boon. Zij fotografeert het hele proces 
van Zwembad de Crommenije van de sloop tot de nieuwbouw van de sporthal. Zij gaat de 
karateles dan vastleggen om dit te kunnen tonen bij de opbouw zodat er beelden zijn dat de 
sportzaal gebruikt wordt. Daarnaast komen de foto’s ook beschikbaar op Facebook: 
Zwembad de Crommenije. 
 
DAN- examen: 
 

 
Sporthal de Crommenije Open dag 10 februari 2018 
10 februari 2018 zal er een officiële opening zijn van de sporthal de Crommenije. 
Het bestuur heeft hierover contact gehad en is druk bezig een en ander te regelen. 
Wij gaan die zaterdag-middag een demonstratie verzorgen. Tijdens de demonstratie kunnen 
we weer flyers uitdelen om meer naamsbekendheid te krijgen.  
Ook wordt er een plan gemaakt om adverteerders te trekken naar de website. Hierdoor 
kunnen we eventueel reclamegelden ontvangen.  
We hebben dan weer een aantal bikkels nodig voor de club om Flyers 
uit te delen. Wie weet verschijnen jullie dan ook in de Yoshi.  
 
 
 
 
 
Krant of internet 
In de Krommenieër zal een stuk komen over de nieuwe trainings-locatie. 
Op de website is een carousel gerealiseerd, nu staan er teksten, die  

 

姿勢 

 



vrijdag eenvoudig kunnen worden aangepast. De carousel is bedoeld 
om adverteerders te tonen. Weet jij iemand of heb je iemand in de 
familie die een advertentie voor een jaar wil laten plaatsen. Neem dan contact op met 
Leon of Shahira. 
 
 
 

Belangrijke data 
  

10 januari 2018  Eerste les 2018 in de Crommenije 
Shotokan karate-do Shisei Krommenie 

10 februari 2018 Demonstratie tijdens officiële opening Sporthal de 
Crommenije 

24 februari 2018 t/m  
4 maart 2018 

Voorjaarsvakantie Shisei Krommenie 

1 april 2de International Amsterdam KarateCup 

15 april 2018 De Agerbeekcup Sporthal de Waterakkers te 

Heemskerk 

 
De volgende Yoshi verschijnt in januari  2018 
 

 

 

TE KOOP ! 
Er zijn nog enkele karate boeken te koop. 

Tevens zijn er houten tanto’s (oefenmessen) te koop vanaf 2€ t/m 4€ 
De opbrengst gaat naar de club. 

https://www.kbn.nl/agendapunten/2nd-international-amsterdam-karate-cup/

