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UMO Nieuwsbrief

Beste leden en ouders.
De zomervakantie is bijna voorbij.
Wij hopen dat u allen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om te komen
trainen.
Aanstaande dinsdag “ 1 september “ gaan we weer beginnen

Lestijden per 1 september
De lestijden zijn als volgt:
 Dinsdag en Donderdag van 18.30-19.30 u jeugd beginners
 Dinsdag en Donderdag van 18.30-20.00 u jeugd gevorderden en senioren
Extra trainingen op zondag ochtend van 09.00-12.00 uur in Sporthal Dn Dijck.

Contributies
Jeugd t/m 13 jr
Senioren + 14 jr


€ 65,00 p.kw
€ 75,00 p.kw

€ 230,00 p.jaar
€ 270,00 p.jaar

Korting voor meerdere gezinsleden:
2e gezinslid 10% korting / 3e gezinslid 20% korting / 4e gezinslid 30% korting.
(geldt alleen voor kwartaal betalingen en voor personen uit 1 gezin die op hetzelfde adres woonachtig
zijn)



Indien u per jaar wenst te betalen dan verzoeken wij u dat zelf te doen. Wij
versturen nml. geen jaar nota’s.

Spreekbeurt map voor onze Karate Kids
Als jullie op school eens een spreekbeurt moeten houden en jullie
weten niet waarover, dan is het misschien leuk om eens wat te
vertellen over karate....
Wij hebben een mooie spreekbeurtmap in elkaar gezet met alle
informatie die je nodig hebt (foto's, kleuren van de banden enz....)
Je kunt de spreekbeurtmap vragen aan je instructeur.
Je moet wel even op tijd zeggen wanneer je hem nodig hebt want
anders is hij misschien al weg.
Deze spreekbeurt map is alleen voor leerlingen van Karate dojo UMO Jan Knobel.
Sjors sportief sessies vinden

Wedstrijd coördinator
Met ingang van het nieuwe karate seizoen worden alle inschrijvingen
en betalingen voor alle aankomende nationale en internationale
karate wedstrijden geregeld door Eric Willems.
U kunt bij hem terecht voor alle informatie omtrent de wedstrijden.
Karate dojo UMO
email: admin@umokarate.com
website: www.umokarate.com
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WJKA Technische trainingen

LS,
Sensei Knobel sr., 9e dan WJKA, heeft besloten zijn Karate kennis te gaan
delen met alle welwillende en geïnteresseerde Karateka.
De trainingen zijn geheel vrijblijvend en toegankelijk voor alle karateka,
zowel leraren als leerlingen, ongeacht stijl of Organisatie.
De te behandelende stof omvat Kata, Kihon en Kumite in al hun traditionele
vormen, zowel JKA als Asai ryu.
Ook wordt er ruimte gecreëerd om vragen, training suggesties en aanleer
methodes te behandelen.
De trainingen/bijeenkomsten zullen worden gehouden op de zondagochtend
gedurende het gehele jaar met uitzondering van de vakanties en feestdagen.
Locatie: Sporthal D'n Dijck
Platinadijk 27
Roosendaal
Tijd: 09.00 - 12.00 uur
Kosten: WJKA leden Gratis
Niet Leden € 5,—per training
Aanvang: Zondag 30 Augustus 2015.
Inlichtingen :
WJKA HQ Email: admin@wjkahq.com.
U bent allen van harte welkom.
Met sportieve groet
WJKA HQ.

Karate dojo UMO
email: admin@umokarate.com
website: www.umokarate.com
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Agenda 2015

Augustus
30

Eerste WJKA Technische training olv sensei Knobel sr,
Sporthal D’n Dijck, Roosendaal
Deze trainingen zijn iedere zondag muv feestdagen en vakanties
Voor alle data zie onze website

September
01

1e Karate les

06

2e WJKA Technische training olv sensei Knobel sr,
Sporthal D’n Dijck, Roosendaal

26

Berlin Ippon Cup - Duitsland

Oktober
06

UMO Kyu graad examens

08

UMO Kyu graad examens

17 & 18

Int. WJKA stage en Int WJKA Dan examens

November
22
December
13

International Open WJKA Netherlands (int. tournooi)
Sporthal D’n Dijck, Roosendaal
Open Int. WJKA Karate seminar
Sporthal D’n Dijck, Roosendaal

Voor uitgebreide informatie zie onze website www.umokarate.com

Ideeën bus
Alle ideeën, die natuurlijk allemaal met UMO e/o KARATE te maken hebben kunt u sturen naar het
volgende email adres : info@umokarate.com met duidelijke vermelding ” Ideeën bus “.

Karate dojo UMO
email: admin@umokarate.com
website: www.umokarate.com
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