16e OPEN KORYU JODO SEMINAR
Vrijdag 13 Zaterdag 14 en Zondag 15 November 2020
Louis Vitalis sensei 7 dan jodo Kyoshi
René v Amersfoort sensei 8 dan jodo Kyoshi
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Programma:
Vrijdag 13 November, 20.00 – 22.00 preliminary keiko
Zaterdag 14 November, 09.30 – 12.30 en 14.00 – 17.30
Zondag 15 November, 09.00 – 12.00 en 13.00 – 15.30
In de middag wedstrijden koryu kata in 2 klasse, beginners/gevorderden
Benodigde Trainingsmiddelen:
Goed humeur en Jo & bokken & kodachi & tanjo (90cm)
Kosten:
Vrijdag gratis, Zaterdag € 47,50, Zondag € 37,50, beide dagen € 80,00, als u bij
aankomst betaald bij de sportzaal.
Als u voor 8 november via de bank betaald, zijn de kosten voor alle dagen € 75,00.
(Alleen zaterdag 45,00 en zondag 35,00 bij vooruit betaling per bank)
Betaling via bank voor 8 November overmaken naar:
IBAN NL04 RABO 0394743229 tnv. J. van den Broek De Meern, onder vermelding: 16e
Koryu2020
Locaties:
Vrijdag: Marezaal Mereveldlaan 12 3454 CA De Meern
Zaterdag: Marezaal Mereveldlaan 12 3454 CA De Meern (kantine aanwezig)
Zondag: Marezaal Mereveldlaan 12 3454 CA De Meern (kantine aanwezig)
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Marezaal met buslijn 9, 102, 107 halte Meernbrug De Meern dan nog 7 minuten
zuidwaarts.
Maaltijden:
Kosten lunch Zaterdag en Zondag € 9,00 per keer.
Zaterdagavond hebben we een gezamelijke maaltijd in de kantine sporthal.
Kosten zullen ongeveer € 35,00 zijn inclusief 5 consumpties.
Als u hier aan wilt deelnemen geef dit dan ook aan op het inschrijfformuliier
Accommodatie:
In Utrecht en omgeving zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden, van hotel tot jeugdherberg.
U kunt ook boeken via Holiday Inn Express-Papendorp www.ihg.com, ( 18 minuten met bus 107)
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Het seminar is toegankelijk voor alle graden. We willen graag uw voorafgaande aanmelding en wel voor
8 November 2020.
Inschrijven via http://www.jodo-nederland.nl/
Voor deelname, informatie of vragen contact broekvj@gmail.com (+31623820681) of
kiryokudojo@gmail.com

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid.

Due to the Covid-19 virus, there are a number of security measures.
1.5 meters away throughout the seminar.
Use your own weapons and mouth mask during the training sessions.
If possible, come in the right clothes to keep the distance in the changing rooms.
Change clothes again and shower at home as much as possible

