Karatevereniging Funakoshi
Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn,
Heiloo, Schoorl en Schagen

Bekijk de webversie

Funakoshi shop

Examens
Komende week staan de examens
gepland. Laten we hopen dat deze door
kunnen gaan en dat strengere coronamaatregelen deze week geen roet in het
eten gooien.
De examens vinden tijdens trainingsuren
(en zonder publiek!) plaats. Let op: Tijdens
deze uren is er geen training als je niet aan
het examen deelneemt.
Veel succes voor de kandidaten bij dit
vooraf al historische examen.
Johan Doesburg

Met de decembermaand in aantocht heeft
Funakoshi de leukste cadeaus in huis voor
iedere karateka. Bestel tijdig en loop niet
het risico dat het gewenste artikel
uitverkocht is.

Sporttassen
Neem je spullen mee naar de training in
een echte Funakoshi karate tas. Een ook
voor de jeugd handzaam formaat waarin je
prima je karatepak, band en
vuistbeschermers kunt opbergen.
Prijs 35 euro.

Welke lessen vallen uit
Alkmaar
Dinsdag 3 november alle trainingen.

Karate t-shirts
Een stoer zwart karate t-shirt van maat 1-2
jaar t/m maat 12-14 jaar.
Prijs 7,50 euro.

Heerhugowaard
Woensdag 4 november 19.00-20.00 uur.
Hoorn
Woensdag 4 november alle trainingen.
Schoorl
Vrijdag 6 november alle trainingen.
Heiloo
Zaterdag 7 november 10.00-11.00 uur en
12.00-13.00 uur.
Schagen
Zaterdag 7 november alle trainingen.
Bekijk hier het examenrooster.

Volgende ronde
Niet iedereen was op dit moment al aan
het examen toe, daarom houden we in
januari een extra examenronde. De datum
is op dit moment nog niet bekend en hangt
ook van de ontwikkelingen rond het
coronavirus af.

Vuistbeschermers
Vuistbeschermers van de topmerken
Hayashi en Tokaido in rood en blauw.
Onmisbaar tijdens de kumite trainingen.
Prijs 20 euro.

Karatepakken
Karatepakken zijn er in alle soorten, maten
en prijzen. Wij hebben ruime ervaring
opgedaan en leveren de beste pakken
voor de laagste prijzen. Onze aanraders:
Kaiten Kodomo (vanaf maat 140) een
prima karatepak voor de recreatieve
karateka. Gemaakt van stevige stof van
goede kwaliteit voor 50 euro.
Arawaza kata de luxe. Een wedstrijdpak
van extra dikke stof. Prijs vanaf 70 euro.
Tokaido kata master. Top wedstrijd
karatepak vanaf maat 140. Prijs vanaf 80
euro.
Meer informatie Funakoshi Shop.

Trainingen
Ook de komende tijd zullen we bij de
volwassenen nog op aangepaste wijze
trainen. Geen contact, anderhalve meter
afstand en kleine groepen. We beperken
de maximale groepsgrootte tot 12
personen.

Grote clubactie
Sint Maarten
Woendag 11 november is er wel training in
Heerhugowaard en Hoorn. Omdat
vanwege het coronavirus afgeraden wordt
kinderen langs de deuren te laten gaan om
snoep op te halen gaan wij er toch een
leuke avond van maken inclusief een
snoepje voor de deelnemers.

Let op! Heb je je lotenboekje nog niet
ingeleverd? Deze week is de laatste
mogelijkheid.
Last-minute kans maken op de hoofdprijs
van 100.000 euro en je club steunen in
een jaar waarin ook wij de financiële
gevolgen ondervinden van het coronavirus? Koop deze week nog een lot voor
Funakoshi via deze link.

Kata Heian Shodan

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@funakoshi.nl toe aan uw adresboek.

