
 NIEUWSBRIEF DOJO KATSU  

In deze nieuwsbrief blikken we terug op een bijzonder  

karatejaar voor Dojo Katsu en kijken we vooruit naar de 

mooie dingen die op de planning staan voor 2021!   

Jaar van uitdagingen  

Dit jaar was een jaar van de uitdagingen. Elke week ontvangen we nieuwe 

leden in de Dojo en is de opkomst bij de trainingen enorm. Anderzijds 

hebben we te maken met RIVM maatregelen. Dat betekent dat we als 

bestuur constant afwegen wat kan en hoe we op een verantwoorde manier 

kunnen trainen en activiteiten kunnen organiseren.  

Het is fantastisch dat we zoveel nieuwe leden hebben kunnen 

verwelkomen. Ons jaarlijks examen kon doorgaan omdat we de eerste helft 

van dit jaar goed door hebben kunnen trainen. Ook hebben we een 

geweldig trainingsweekend op Schiermonnikoog kunnen organiseren met 

maar liefst 50 leden van jong tot oud. Ook de Sint kwam in onze Dojo dit 

jaar.  

We hebben onze Dojo in eigendom gekregen en onderhandelen nu met de 

gemeente over de hoeveelheid grond om onze Dojo heen. Samen met vele 

vrijwilligers hebben we dit jaar een aantal keren de Dojo goed 

schoongemaakt en het terrein om de Dojo gesnoeid en gemaaid.  

De huidige RIVM maatregelen zorgen er voor dat we tot 19 januari 2021 niet 

kunnen trainen in de Dojo. We informeren jullie 20 januari 2021 of de 

situatie het toelaat dat we weer kunnen trainen.  

Onze kids groep is groot! Daardoor hebben we een aantal kids doorlaten 

groeien naar de jeugd en een aantal jeugdleden door laten groeien naar de 

senioren. Hierdoor kunnen we zorgen voor een goede ontwikkeling en 

meer uitdaging voor onze leden.  

  

 

 

Het bestuur van 

Dojo Katsu wenst 

iedereen een 

gezond en sportief 

2021! 
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Bestuur is uitgebreid  

Ons bestuur is uitgebreid. David Huizeling en Lotte van der Schoor komen 

ons versterken. Samen met Lammert Meinema (voorzitter), Suzan Wierenga 

(secretaris) en Marja van der Schoor (penningmeester) kunnen zij onze 

organisatiekracht vergroten.  

 

Ommelander Cup 2020 

Dit jaar hebben we met maar liefst 20 jeugdleden deelgenomen aan de 

Ommelander Cup. Wat een energie, gezelligheid en talent. Allemaal 

winnaars met een medailles en een groot aantal bekers 

 

  

Voor in de agenda: 

OMMELANDER CUP   

27 maart 2021 

Voor de jeugd 

tussen de 8 en 15 

jaar  

(maximaal 5 

wedstrijden 

ervaring) 
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Lotte vecht in Polen 

Lotte heeft 14 februari deelgenomen aan het Internationaal Budokai 

toernooi in Polen. Daar heeft ze een eerste plaats behaald. We zijn heel trots 

op Lotte !! 
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Jaarlijks examen Dojo Katsu 

 

Woensdag 24 juni hebben maar liefst 43 jeugdleden en 20 seniorenleden 

examen gedaan buiten bij de Dojo. Onder toeziend oog van ons altijd 

vrolijke kader.  
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Ereleden Dojo Katsu 
 

Sensei Freek van de Kooi en Senpai Ernst Oldenhof zijn dit jaar benoemd 

tot ereleden van Dojo Katsu. Wij zijn trots dat zij ons kader 

vertegenwoordigen en zo betrokken zijn bij onze vereniging.  
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Katsu Kai festivals  

 
Dit jaar heeft Lotte van der Schoor twee mooie dagen genaamd Katsu Kai 

festival voor ons georganiseerd.  

 

Op zaterdag 11 juli hebben we samen met onze familieleden, vriendjes en 

vriendinnetje de hele dag mogen trainen. De trainingen werden gegeven 

door ons eigen kader. Wanneer je de hele dag had deelgenomen werd je 

beloond met een gouden medaille. Deze hebben we aan maar liefst 30 

leden mogen uitreiken.  

 
Katsu Kai festival 11 juli – leden en ouders behaalden certificaten en medailles  

 

 
 

Op zaterdag 14 november zijn er diverse trainingen georganiseerd. Helaas 

door de RIVM maatregelen zonder onze familieleden. De dag werd 

afgesloten met een korte toelichting op de organisatie van Dojo Katsu en de 

verschillende commissies die onze vereniging zo sterk maakt.  

 

 

Voor in de agenda: 

KATSU KAI FESTIVAL   

6 maart 2021 

Voor alle leden, 

familie en vrienden 

en vriendinnen 
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Katsu Kai festival 14 november – Hannah – Saar en Denaldo  

 
Tijdens het Katsu Kai festtival op 14 november zijn Cariene en Levi 

bevorderd! Levi omdat hij op het examen er nog net niet klaar voor was 

maar nu door veel fanatiek te trainen klaar was voor de oranje band 10e 

Kyu! Cariene vordert in zeer hoog tempo. Dat heeft voor een deel te 

maken met haar continue aanwezigheid op trainingsdagen. Op de 

woensdag helpt ze mee met de kids en junioren en traint dan nog met de 

senioren. Ook op maandag en zaterdag is ze in de dojo te vinden. 

Daarnaast is ze technisch, zowel in kata als vechten op weg naar hoog 

niveau! Hierdoor hebben Sempai Ernst en Shihan Lammert besloten tot 

uitreiking van deze kyugraden.  
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Schiermonnikoog – trainingsweekend  

 

 
Katsu Kamp Schiermonnikoog 2020  

Een zonnig en gezellig Karateweekend ! Dit jaar zijn we in de eerste week van 

september op trainingskamp geweest. We hebben trainingen gevolgd van ons 

eigen kader – Shihan Lammert, Senpai Ernst en Senpai Dimitri en gasttraining van 

bokstrainster Yvonne van der Ley 

  

Katsu Kamp Schiermonnikoog 2020 – onze trainers 

Sinterklaas heeft bezoekje gebracht aan de 

Dojo   

Woensdag 25 november in de Dojo  

  

Voor in de agenda: 

SCHIERMONNIKOOG  

27,28 & 29 augustus 

2021 

Voor alle leden 
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Onze vrijwilligers   

Heel dankbaar zijn we alle enthousiaste vrijwilligers die onze club een 

warm hart toedragen. Zowel bij het Katsu Kamp Schiermonnikoog als tijdens 

de trainingen en verschillende evenementen waren er zowel vaste krachten 

als nieuwe gezichten die hierin een rol pakten en alles op rolletjes lieten 

verlopen. Zonder vrijwilligers zouden we onze evenementen niet kunnen 

organiseren, dank daarvoor en we hopen dat we in 2021 weer op jullie 

kunnen rekenen!  

  

 

   

Onze vrijwilligers  

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt : 

Alle vrijwilligers 

van Dojo Katsu – 

heel erg bedankt 

voor jullie inzet. 

Door jullie zijn we 

zichtbaarder en 

hebben we succes !!  
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Eigen Dojo in 2020  

We zijn trots dat we onze Dojo in eigendom hebben gekregen. We hebben 

pitches gegeven en subsidies zijn aangevraagd  

 

 

Een impressie van onze nieuwe Dojo – het krachthonk rechts van het gebouw  

 

We hebben inmiddels offertes aangevraagd voor de kozijnen, een Tori 

ontwerpen en voorbereid. Emil heeft een ontwerp voor het toegangshek 

gemaakt  
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Nieuw toegangshek – ontwerp Emil Klein   
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Save the date / Voor in de agenda  

Woensdag 20 januari 2021 

Eerste training in het nieuwe jaar 

 

 

Zondag 15 februari 2021 

Ommelander Cup 

  
  

Contributie : 

Het eerste kwartaal 

2021 is bijna  

begonnen.  

Heeft u de 

contributie al 

overgemaakt? 

NL20RABO0367413094 

o.v.v. naam lid 
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Zaterdag 6 maart 2021 

Katsu Kai festival  

 

 

 

27 maart 2021 – Ommelander Cup 

 

April (datum wordt nog bekend gemaakt)   

24- uur Dojo Katsu evenement 
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juli 2021 – Zomerkamp Hongarije – datum wordt nader bepaald 

 

 

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 – 

Schiermonnikoog trainingsweekend  
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Zaterdag 20 november – Katsu gala 2021  

 

 


