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

 
 

Vandaag ontvangen jullie de 3e Yoshi van Karatedo Shisei. 

De Kerst vakantie is van 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 er wordt dan niet getraind. 
Vrijdag 22 december is er Oliebollentraining, vergeet niet door te geven dat je er bent, we 
rekenen op je! Sensei Max gaat ze bakken en ze zijn verschrikkelijk lekker!. 

 
 

 
 
 

Belangrijke data DAN-trainingen: 
Zondag 10 december van 9.00 tot 16.00 uur (Danexamen KBN), Sporthal De Sypel, Parkweg 4 
Harderwijk (Karate-do Bond Nederland).  
Bryan gaat examen doen en wij wensen hem veel succes!! 

 
Bestuur 
Het bestuur is nog steeds bezig om de club meer vorm te geven. 
Zo zijn ze in contact met het Sportbedrijf van de gemeente Zaanstad over de nieuwe 
trainingslocatie. Als alles goed gaat zullen we al vanaf 10 januari 2018 in de nieuwe locatie 
kunnen trainen. Verder is het bestuur bezig om er achter te komen wanneer er een officiële 
opening wordt gehouden. Ook wordt er een plan gemaakt om adverteerders te trekken naar 
de website. Hierdoor kunnen we eventueel reclamegelden ontvangen. Ook zijn we bezig om 
een open dag te houden waarin we demonstraties kunnen laten zien. Tijdens de 
demonstratie kunnen we weer flyers uitdelen om meer naamsbekendheid te krijgen. 
Ontzettende dank hiervoor !! 

 

姿勢 



 
Open dag ? Nieuwe locatie 
In januari willen we een open dag organiseren, het zal mooi zijn  
om dat tijdens de officiële opening van de nieuwe locatie te houden. 
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.  
Hiernaast de foto van de bikkels tijdens de braderie 
 
 
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  
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 
22 december 2017 Laatste training van het jaar/oliebollentraining. 

Dojo Shisei Krommenie 

23 december 2017 t/m  
7 januari 2018 

Kerstvakantie Shisei Krommenie 

januari 2018 (datum volgt nog) Opening/Open dag  
Shotokan karate-do Shisei Krommenie 

24 februari 2018 t/m  
4 maart 2018 

Voorjaarsvakantie Shisei Krommenie 

1 april 2de International Amsterdam 

KarateCup 
 
 
 
 
De volgende Yoshi verschijnt in januari  2018 
 
 

 

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

