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Vakantiekalender 2009 – 2010
先輩 Sensei Colin, 先輩 Sensei Jeffrey

Yoi !
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.

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 18/05/2010

Proficiat!
Dat veel oefenen beloond wordt, hebben zowel
Sensei Colin als Sensei Jeffrey aangetoond!
JA, je leest het goed! Twee van de eigen WKS leden
hebben hun ZWARTE gordel behaald en worden
voortaan aangesproken met Sensei, wat “meester’
betekend!
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Dat Sensei Luc, trots is op zijn leerlingen, liet hij dan
ook zien, door het schenken van een echt samurai
zwaard aan de nieuwe Sensei Colin en Sensei Jeffrey.

Wat is ju-jitsu?
De definitie die door de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie gebruikt
wordt luidt als volgt:
"Jiujitsu is een algemene benaming
van Japanse vechtkunsten waarbij
de "verdediger" zich meestal ongewapend verdedigt tegen één of
meerdere gewapende of ongewapende tegenstrevers, daarbij gebruik makend van bevrijdingen,
worpen, klemmen, controletechnieken en slag- en stoottechnieken."

In de praktijk is het zo dat ju-jitsu dus een zeer veelzijdige krijgskunst is die in vergelijking met bijvoorbeeld het judo meer gebruik
maakt van een groter arsenaal aan klemmen en slag- en stoottechnieken en in vergelijking met het karate meer met worpen, klemmen, bevrijdingen, en grondtechnieken werkt.
Het ju-jitsu blijft dus een allesomvattende krijgskunst daar waar
anderen zich toespitsen op een deelgebied van onze technieken.
Het ju-jitsu verschaft mensen daarom een zeer brede basis aan
zelfverdedigingstechnieken die iemand toelaten zich in alle situaties
te verdedigen.
先生 Sensei Luc

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

Rara ... wie ben ne kik?

Ben je al op onze website gaan zien? Daar tref je heel wat informatie! Zoek je een foldertje van onze club voor een vriend,
of weet je niet zeker meer op welk uur de lessen starten? Je
WKS vzw

kan het allemaal vinden op www.WKSVZW.BE

Kortrijkstraat 95

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

8560 Wevelgem

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

Website : www.WKSVZW.be

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

Voorzitter vzw: E-mail: luc.wks@skynet.be
Wil je Sensei Luc een berichtje sturen, dat kan via email naar
Sporten bij WKS is TOF!

luc.wks@skynet.be

