
Yoi karatekas ! 

Hier is de volgende nieuwsbrief. 

Sinds de start in september hebben we reeds 

veel geoefend. Ondertussen hebben jullie ook 

heel wat werk in school verzet.  Al die dingen 

zijn heel leuk. Maar toch zijn we soms een 

beetje moe.  Daarom is het leuk om even iets 

anders te kunnen doen dan leren, huiswerken 

maken of te komen trainen. 

 

Net zoals op school zal er bij WKS ook geen les 

zijn tijdens de komende HERSTVAKANTIE. 

 

                                  先輩 Senpai Dominique 

Prik deze brief maar aan uw 

prikblok. Schrijf het vlug in de 

agenda van pap’s of mam’s! op 

Woensdag 9 december zal 

Sensei Luc onze karatekunsten 

beoordelen. Voor de karateka’s 

die tijdens de voorbije lessen 

goed hebben geoefend zit er 

misschien een extra rood 

streepje in?  

 

Het is nog zeker niet te laat!  In 

de komende lessen zullen we 

extra oefenen naar het examen 

toe. Wie daar goed oplet kan 

zeker zijn rode streepje verdie-

nen.  

 

Vergeet niet tijdig in te schrijven 

als je wenst deel te nemen aan 

het examen. Deelname kost 4 

euro. Heb je nog geen karate-

paspoort dan breng nog 5 euro 

extra mee. 

 先生 Sensei Luc 
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Vakantiekalender WKS 2009-2010 

Herfstvakantie  van 2/11/2009 tot 8/11/2009 

Kerstvakantie van 21/12/2009  tot 3/1/2010 

Krokusvakantie van 15/02/2010 tot 21/02/2010 

Paasvakantie  van 5/04/2010 tot 18/04/2010 

Hemelvaart van 13/05/2010 tot 15/052010 

Examen karate 

Wat moeten we kennen voor het examen? 

Het examen bestaat steeds uit 3 delen, nl.: 

1. KIHON   

Dit zijn de geoefende karatetechnieken ‘op lijn’.  

Let hier bij vooral op de goede en diepe standen. De juiste 

houding en plaats van de handen en voeten,  De juiste—

niet te snelle—bewegingen en waar gepast een mooie KIAI. 

Uiteraard begrijp je al voldoende Japans om de naam van de 

oefening te herkennen. 

2. Gohon KUMITE 

Deze oefening doen we steeds per 2. ‘Kumite’ wil immers 

‘gevecht’ zeggen en dat doe je dus niet alleen. Dat zou een 

gek gezicht zijn. Hier kan je aan de Sensei laten zien dat je 

de kihon technieken ook in een gevecht kan gebruiken.  

Opdat alles veilig zou verlopen wordt op voorhand afge-

sproken welke aanval en verdediging we zullen doen tijdens 

dit gevecht. 

3. KATA 

Een echte karateka is een rustig, een braaf mens, maar kan 

zich in nood wel verdedigen. Als het nodig is verslaan we 4 

of 5 tegenstanders in één gevecht. Dit is wat we tonen aan 

de Sensei door het mooi uitvoeren van onze Kata. 



Kortrijkstraat 95 

8560 Wevelgem 

Website : www.WKSVZW.be 

Voorzitter vzw: E-mail: luc.wks@skynet.be 

Ben je al op onze website gaan zien? Daar tref je heel wat in-

formatie! Zoek je een foldertje van onze club voor een vriend, 

of weet je niet zeker meer op welk uur de lessen starten?  Je 

kan het allemaal vinden op www.WKSVZW.BE 

 

Heb je een leuk bericht, een verhaaltje, een foto of een teke-

ning stuur het dan naar WKS.dominique@scarlet.be en wie 

weet komt het binnen kort ook op de website te staan!  

 

Wil je Sensei Luc een berichtje sturen, dat kan via email naar 

luc.wks@skynet.be Sporten bij WKS is TOF! 

WKS vzw 

Het examen 8de Kyu 

KIHON  

1. > Oi tsuki jodan (zenkutsu dachi) 

2. > Oi tsuki chudan (zenkutsu dachi) 

3. < Age uke jodan (zenkutsu dachi) 

4. < Soto uke chudan (zenkutsu dachi)  

5. < Uchi ude uke chudan (zenkutsu dachi) 

6. < Shuto uke chudan (Kokutsu dashi) 

7. > Mae geri jodan (zenkutsu dachi) 

8. > Mae geri chudan (zenkutsu dachi) 

9. [] Yoko geri Keage jodan (Kiba dachi) 

10. [] Yoko geri Kekomi chudan ( Kiba dashi) 

 

Gohon Kumite  

Aanval=Oi tsuki jodan, afweer=Age uke + Gyaku Tsuki chudan 

Aanval=Oi tsuki chudan, afweer=Soto uke + Gyaku Tsuki chudan 

 

Kata 

Heian Shodan 

Het examen 9de Kyu 

KIHON  

1. > Oi tsuki jodan (zenkutsu dachi) 

2. > Oi tsuki chudan (zenkutsu dachi) 

3. > Age uke jodan (zenkutsu dachi) 

4. > Soto uke chudan (zenkutsu dachi)  

5. > Uchi ude uke chudan (zenkutsu dachi) 

6. > Shuto uke chudan (Kokutsu dashi) 

7. > Mae geri jodan (zenkutsu dachi) 

8. > Mae geri chudan (zenkutsu dachi) 

9. [] Yoko geri Keage jodan (Kiba dachi) 

10. [] Yoko geri Kekomi chudan ( Kiba dashi) 

 

Gohon Kumite  

Aanval=Oi tsuki jodan, afweer=Age uke + Gyaku Tsuki chudan 

Aanval=Oi tsuki chudan, afweer=Soto uke + Gyaku Tsuki chudan 

 

Kata 

Taikyoku Shodan 

Exameneisen 

Ons DOJO, een pareltje in zijn soort! 

In ons landje, zijn er hier en daar dojo’s (=oefenzaal) te vinden. Maar een Dojo zoals WKS er een heeft, is toch wel heel uitzonderlijk! 

Deze zaal is UITSLUITEND bestemd voor onze gevechtsport. We moeten deze zaal niet delen met ander clubs. Bovendien is de zaal 

mooi ingericht. Soms denk je dat je in Japan bent aangekomen! Dat vond ook Sensei Sawada.  

 

Sinds het begin van dit jaar hebben we nu ook RODE matten, zodat we een echt gevechtsveld hebben!  Deze toch wel dure matten 

hebben we voor een belangrijk deel kunnen aankopen dankzij het clubfeest!  Daarom ook via deze weg een gemeende  

DANK U WEL aan alle aanwezigen op het feest!                                                                    Het bestuur van WKS vzw 

 

Legende: 

> = voorwaarts (Mae ni)    

< = Achterwaarts ( Sagaru) 


