ZA ZO

INFO

03 +04

Zaterdag 03 Maart

vragen wij iedereen om de
hele stage te volgen

Bij Karateschool
Tamashii te Halsteren:

MRT 2018

UITNODIGING STAGE:

Karateschool Tamashii en budocentrum Amsterdam
presenteren de volgende trainingen:

Opzet training:
10.30 tot 12.30 u
Alle niveaus en leeftijden.

SCOTT LANGLEY

*Let op! Voor de kids (t/m 12 jaar)
een verrassingsprogramma:
Zie onderstaand.

12.30 tot 13.00 u
pauze voor leeftijd 13+
13.00 tot 15.00 u
Vervolg training voor allen
vanaf 13 jaar en ouder.
Deze training sluit aan op
het eerste deel, vandaar

Kosten Deelname:
Kids t/m 12 jr: €15,13 jr en ouder: € 25,-

*Let op Kids t/m 12 jr:
Trainen met de hele groep van 10:30-11:30u onder leiding van Scott Sensei.
Dan hebben de kids pauze van 11:30-12:00u en gaan ze om 12:00u met
Sensei Otto naar de dojo met matten voor een speciale training tot 13 uur.

niveaus/leeftijden
Deelname €15,-

Opzet training:
10.00 tot 11.00 u
jeugd Deelname €5,-

Betaling: Kan contant of met
chipkaart aan de deur.
Locatie: De Goudsmithal,
Sportlaan 29 te Amstelveen.

11.00-12.30 u iedereen;
Alle niveaus/leeftijden
Deelname €15,-

Er is een groot parkeerterrein
bij de locatie.

13.00-14.30 u iedereen; alle

WIE?
Sensei Scott Langley is een bijzondere Karateka. Hij heeft altijd al
enorm talent getoond, en is met die
bagage en enorme inzet in Japan op
de Honbu dojo van het JKS terecht
gekomen. Daar heeft hij de vijf
jarige loodzware opleiding tot
JKS instructor afgerond. (Zie zijn

boek “Karate Stupid”) En dat heeft
een enorme basis gegeven voor
zijn Karate. Scott is chief instructor
geweest voor Ierland en Engeland
bij het WTKO en is op dit moment
bezig met zijn eigen snel groeiende
organisatie: het HDKI.
Met trots kunnen we melden dat
het de 10e keer is dit jaar dat Sensei

Scott Langley, chief Technical director
van het HDKI, naar Nederland komt.
Scott geeft enorm inspirerend les.
Hij is erg technisch en heeft een
goed gevoel voor realistisch en effectief lichaamsgebruik. Ik merk dat
hij iedereen, jong /oud, hoog/laag,
mee neemt in zijn drive naar een
hoger niveau.

(kantine aanwezig)

Jouw deelname alvast zeker stellen?
Dit doe je door te mailen naar: info@tamashii.nl en betaal via bank vooruit.
Betaling naar: NL22RABO 0118 8244 65. t.a.v. O. Bakker.
Met vermelding van naam deelnemer + Stage Scott Langley 3 maart 2018,
Betaling a contant (graag gepast!) aan de zaal kan ook.

Zondag 04 Maart

Bij Budo Centrum Amsterdam

Locatie: Sporthal
de Kannebuis:
Poelekes 12,
4661 LR, Halsteren

Ik verheug me er nu al op jullie
allemaal te zien trainen samen met
deze bijzondere Sensei.
Tot dan, en met respect
Osu.
Sensei Otto Bakker,
HDKI Nederland.

Voor OV kan men bus 347
nemen (vanaf Amsterdam CS)
of metro 51 (10 min lopen
naar de hal)
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Opzet training:
10.30 tot 12.30 u
Alle niveaus en leeftijden.

*Let op! Voor de kids (t/m 12 jaar)
een verrassingsprogramma:
Zie onderstaand.

12.30 tot 13.00 u
pauze voor leeftijd 13+
13.00 tot 15.00 u
Vervolg training voor allen
vanaf 13 jaar en ouder.
Deze training sluit aan op
het eerste deel, vandaar

UITNODIGING STAGE:

Jouw deelname alvast zeker stellen?
Dit doe je door te mailen naar: info@tamashii.nl en betaal via bank vooruit.
Betaling naar: NL22RABO 0118 8244 65. t.a.v. O. Bakker.
Met vermelding van naam deelnemer + Stage Scott Langley 3 maart 2018,
Betaling a contant (graag gepast!) aan de zaal kan ook.

*Let op Kids t/m 12 jr:
Trainen met de hele groep van 10:30-11:30u onder leiding van Scott Sensei.
Dan hebben de kids pauze van 11:30-12:00u en gaan ze om 12:00u met
Sensei Otto naar de dojo met matten voor een speciale training tot 13 uur.

niveaus/leeftijden
Deelname €15,-

Er is een groot parkeerterrein
bij de locatie.

Opzet training:
10.00 tot 11.00 u
jeugd Deelname €5,-

Betaling: Kan contant of met
chipkaart aan de deur.

Voor OV kan men bus 347
nemen (vanaf Amsterdam CS)
of metro 51 (10 min lopen
naar de hal)

Locatie: De Goudsmithal,
Sportlaan 29 te Amstelveen.

11.00-12.30 u iedereen;
Alle niveaus/leeftijden
Deelname €15,13.00-14.30 u iedereen; alle

WIE?
Sensei Scott Langley is een bijzondere Karateka. Hij heeft altijd al
enorm talent getoond, en is met die
bagage en enorme inzet in Japan op
de Honbu dojo van het JKS terecht
gekomen. Daar heeft hij de vijf
jarige loodzware opleiding tot
JKS instructor afgerond. (Zie zijn

boek “Karate Stupid”) En dat heeft
een enorme basis gegeven voor
zijn Karate. Scott is chief instructor
geweest voor Ierland en Engeland
bij het WTKO en is op dit moment
bezig met zijn eigen snel groeiende
organisatie: het HDKI.
Met trots kunnen we melden dat
het de 10e keer is dit jaar dat Sensei

(kantine aanwezig)
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Kosten Deelname:
Kids t/m 12 jr: €15,13 jr en ouder: € 25,-

Locatie: Sporthal
de Kannebuis:
Poelekes 12,
4661 LR, Halsteren

Scott Langley, chief Technical director
van het HDKI, naar Nederland komt.
Scott geeft enorm inspirerend les.
Hij is erg technisch en heeft een
goed gevoel voor realistisch en effectief lichaamsgebruik. Ik merk dat
hij iedereen, jong /oud, hoog/laag,
mee neemt in zijn drive naar een
hoger niveau.

Ik verheug me er nu al op jullie
allemaal te zien trainen samen met
deze bijzondere Sensei.
Tot dan, en met respect
Osu.
Sensei Otto Bakker,
HDKI Nederland.

