
Karate examen 

Op woensdag 18 mei was het 

terug zo ver!  Na een jaar lang 

training konden onze jongste 

karateka’s terug hun kunnen 

tonen.  Het examen was een 

succes! Velen hebben er een 

streepje bij  en zijn zo goed op 

weg om een volgende gordel te 

verdienen.  

 

Enkelen waren nu reeds zo ver 

en kunnen hun nieuwe gordel  

dragen. Dit is een beloning 

voor het vele en lange trainen 

met inzet. 

Proficiat aan allen!  

 先生 Sensei Luc 
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Einde van het seizoen is in 

zicht! 
De LAATSTE training van het seizoen is op 

maandag 20 juni.  Vanaf dinsdag 16 augustus 

starten we dan met het nieuwe seizoen! 

 

Als we afgaan op het goede weer, lijkt het als of er geen seizoe-

nen meer bestaan. Gelukkig is dit bij WKS wel nog het geval. 

Het sportjaar 2010-2011 loopt op zijn einde. De meeste zullen 

daar niet rouwig om zijn. Iedereen heeft zich gedurende 

het jaar met hart en ziel voor de volle 100% gegeven. On-

ze spieren zijn aan hun verdiende rust toe. Tot voor de 

vakantie! De  zomervakantie van WKS start op maandag 

20 juni.  

 

 

 

 

 

 

Vanaf 16 augustus staan onze deuren dan terug open om 

samen met jullie het seizoen 2011-2012 aan te vatten! 

Het bestuur van WKS vzw 

Ju-Jitsu  - WKS gespot in hajime! 

 

Wie het VIJF tijdschrift in de bus kreeg zal er ongetwijfeld niet 

naast gezien hebben. Bij de oproep door de federatie voor een 

helpende hand bij het komen WK jeugd staat Sara met een pak 

medailles in de hand. De medailles mocht ze echter niet behou-

den, want deze waren voor de winnaars van het eerder EK Ju-

jitsu te Gent.  

 

Sara had zich toen samen met haar zus Elke als vrijwillig medewerker laten registe-

ren. Beiden mochten toen als medaille juffers optreden! Wie weet zien we hen ook 

weer aan het werk op het WK?  



Sporten bij WKS is TOF! 

WKS vzw  

Kortrijkstraat 95 

8560 Wevelgem 

Website : www.WKSVZW.be 

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

Groepsfoto karate 

Fier als een pauw staan we hier samen op de foto. Op 16 mei kreeg ik immers van sensei Luc een 

‘katana’ als cadeau. Dit speciale cadeau is voorbehouden voor alle sporters die als wit starten bij 

WKS en na veel training een zwarte band behalen.  Het is een onvergetelijk belevenis deze Katana 

van de Sensei te mogen ontvangen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先生 Sensei Dominique 

 Om te kleuren ! 


