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Halle, 25/1/2023 

 

Koshiki Kata stage  met Shihan Roland HABERSETZER  

Hanshi, 9de Dan – Soke van Tengu-no-michi 

25 en 26 maart 2023 
 
Zoals elk jaar zal de Kata stage doorgaan ter gelegenheid van de examens voor Dan graden.  
De stage gaat door in ESCHAU (voorstad van Straatsburg), sportzaal Salle des Fêtes.  
Deze stage is enkel toegankelijk voor CRB-IT actieve leden vanaf 2de Kyu (blauwe gordel). 
Overeenkomstig de CRB statuten is de stage verplichtend voor de kandidaten die deelnemen 
aan de examens 2023 evenals alle actieve zwarte gordels CRB (behalve overmacht).    
In functie van het aantal kandidaten examens, zal de Kata stage al starten op zaterdagnamiddag. 
Timing  

- Zaterdag 25 maart (van 9u tot 18u): Examens Dan karate & kobudo 
- Zondag 26 maart (van 9u30 tot 12u30): Koshiki Katas stage 
- Vertrek uit HALLE op vrijdag 24 maart omstreeks 17 u (RV bij Alex thuis) 
- Terugkeer te HALLE op zondag 26 maart omstreeks 19u (of 21u indien blijven eten) 

Mee te nemen 
- Karategi, reservekledij 
- Eventueel picknick voor vrijdagavond en zaterdagmiddag. Je kan ook ter plaatse eten, 

maar anderen brengen gewoon hun picknick mee. Je beslist zelf maar. 
Onkosten  

- Voor het hotel (2 nachten + 2 ontbijt + verblijftaks) betaal je zelf 65€. Hiervoor krijg je 
eerst een factuur van onze penningmeester en de club legt hier ook nog 10€ bij. 

- Voor de stage dien je zelf ter plaatse nog 35€ te betalen; zorg dus voor gepast geld. 
- Transportkosten worden door de club gedragen  

 
Inschrijving dient te gebeuren voor 15 maart 2023. 

Opgelet de plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij.   
 
 

       Getekend. 
    
   Alex Hauwaert 
  Technisch directeur 
 8ste Dan, Kyoshi, Expert 
 


