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            Woensdag 13 mei 
Beginners en jeugd – 18.30u tot 20.00u (blauwe zaal) 

Gevorderden – 20.00u tot 21.30u (parket zaal)   

 



 

AANDACHT!! 

JKA KARATE BELGIUM heeft een nationale ploeg en selectie om trots op te zijn.                 
Hun resultaten op internationaal niveau zijn ronduit schitterend. 
Velen van ons zullen zich bijvoorbeeld nog de mooie kampen en schitterende sfeer 
herinneren op het Europese JKA kampioenschap dat vorig jaar in ons landje plaats 
vond. En waar Gianni Schotte en Mattias Roelandt  leden van onze club    
TAISHO-LEDE deel vanuit maakten.  
 
De grenzen verleggen is een onmisbaar gegeven om topprestaties te kunnen 
neerzetten. En dat gaat onze nationale ploeg dit jaar letterlijk doen. 
Komende augustus trekken ze naar JAPAN om daar een stevig pak ervaring op te 
doen samen met de TAISHO UNIVERSITEIT JAPAN  en terug te keren als een nog 
hechter team. 

Gianni Schotte vertrekt in augustus van dit jaar samen met de Nationale ploeg, 

zulk initiatief kunnen we alleen maar toejuichen en ondersteunen, want onze 
nationale ploeg en selectie bestaat uit mensen die een niet te onderschatten 
positieve invloed uitoefenen op veel van onze leden en jongeren.  
Een onderneming zoals deze is jammer genoeg niet gratis. En hier willen we Gianni 
een  handje helpen door een benefiet training te organiseren. 
 
De trainers lesgevers zijn oa: 
S. JP Meert, Gianni Schotte, Mattias Roelandt, Jurgen Bastiaens ea… 

Het zou schitterend zijn mocht er een massale aanwezigheid zijn.  

Enkele praktische gegevens: 

Deze benefiettraining gaat door op WOENSDAG 13 mei voor BEGINNERS en 
JEUGD van 18.30u tot 20.00u (in de blauwe zaal waar de jeugd traint).                     
Gevorderden vanaf  blauw 20.00u – 21.30u (parketzaal). 

Deelnameprijs:                                                                                       
vrij te bepalen, met een minimum bedrag van 2,5€ 

Alle inkomsten zullen integraal gebruikt worden om de kosten te helpen drukken. 
En misschien niet onbelangrijk voor de jongere deelnemers: indien gewenst kan 
iedereen op de foto met de aanwezige TAISHO lesgevers ! 

S JP Oss 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=684597875001167&set=gm.796004100468965&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=684597875001167&set=gm.796004100468965&type=1

