
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerkamp 

Na een geweldig zomerkamp in 2011 (georganiseerd door Shihan 

Henk Gerhards en Sensei Conny Drooger van dojo Mu-Chin) zijn we, 

mede door ruimtegebrek, uitgeweken naar een andere locatie: 

StayOkay in Bergen op Zoom, gelegen midden in de bossen en 

vlakbij het Scheldestrand. 

Dit jaar wordt het estafettestokje van de organisatie overgenomen 

door Shihan Remi da Silva (dojo Sidney Kai), Shihan Vlado Haljer en 

Sempai Jenny Scholten (beiden van dojo Katsu Heiwa). 

Waar vorig jaar nog hier en daar huishoudelijke taken moesten 

worden gedaan, zal dit jaar het personeel van StayOkay goed voor 

ons zorgen. Vanaf het diner op vrijdag 6 juli tot en met de lunch op 

8 juli kunnen de deelnemers aan het kamp zich volledig 

concentreren op de trainingen en eventuele examens.  

We maken gebruik van 4 of 6-persoonskamers, allemaal voorzien 

van toilet en aparte douche. Beddengoed ligt voor ons klaar, 

handdoeken moeten we zelf meenemen.  

Gratis WiFi is beschikbaar en er is voldoende (gratis) parkeerruimte. 

Het kamp is voor beoefenaars van Kyokushin karate vanaf 14 jaar 

oud.  

Zomerkamp 2012 

Kyokushin-kan 
Holland   



Bergen op zoom 
Op de grens van Brabant en Zeeland ligt de Brabantse Wal. Een gebied 

waar natuurschoon, monumenten en culturele evenementen met elkaar 

verweven zijn. In het midden van het gebied ligt de oude markiezenstad 

Bergen op Zoom. De vele monumenten in deze stad vertellen het verhaal 

van een rijk en bewogen verleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding en betaling 
Inschrijfformulieren zijn via de dojo-houders van Kyokushin-kan  te 

krijgen, of via de diverse websites (zie ook www.kyokushinkan.nl), dan 

wel de Facebook pagina van Kyokushin-kan Holland. 

Ingevulde inschrijfformulieren kunnen aan de dojo-houders 
overhandigd worden of direct opgestuurd worden naar: 

Kyokushin-kan Holland 
p/a Harddraverstraat 47a, 3033 XJ  Rotterdam. 
Per e-mail versturen kan ook: katsu.heiwa@xs4all.nl 

Niet vergeten: 

� 2 karate gi’s 

� Protectie 

� Bo (of bezemsteel) 

� Handdoek/baddoek 

� Zwemkleding 

� Trainingspak 

� Rugzakje (waterflesje, zonnebescherming) 

� hardloopschoenen  

Als je examen doet: karatepaspoort/toestemming van de leraar 

 

Kyokushin-kan Holland 

p/a  Katsu Heiwa 
www.kyokushinkan.nl 
Voor meer info: neem contact op met je leraar 
Of bel met 06-51123039 (Jenny Scholten) 
Mail: katsu.heiwa@xs4all.nl 
 

Kyokushin-kan Holland is een samenwerkingsverband van karatescholen 

die aangesloten zijn bij Kyokushin-kan International karate-do 

Organisation (KIKO). 

 

kosten 
De kosten voor: 

• de twee overnachtingen op 4- of 6-persoonskamers 

• verzorging vanaf het diner op vrijdag t/m de lunch op zondag 

• beddengoed 

• alle trainingen door gediplomeerde en ervaren instructeurs 

 

Bedragen: 

 

€ 130,- per persoon. 

 

Dit bedrag dient uiterlijk 1 juni overgemaakt te zijn op 

bankrekeningnummer 458014 t.n.v. J.L.T.M. Scholten, Rotterdam o.v.v. 

Karatekamp 2012 en de naam van de karateka(‘s).  

Na deze datum  wordt € 10,- extra gerekend. 


