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Waterloo, 1 januari 2022 
 
 
Beste clubverantwoordelijke, 
 
 
Gelieve ingesloten de brief te vinden met alle informatie met betrekking tot onze 25ste 
zomerstage die doorgaat op 8, 9 en 10 juli te Wörriken (Bütgenbach). 
 
Wij verheugen ons reeds op de aanwezigheid van volgende instructeurs:  
 
Manabu MURAKAMI  – Shuseki Shihan, 8ste dan 
Ryusho SUZUKI Sensei, 7de dan 
Stephane CASTRIQUE Sensei, 6de dan 
 
Wij vragen U ook vriendelijk om zelf kopieën te maken van deze ingesloten informatieve 
brief en deze aan uw leerlingen/leden uit te delen. 
 
Wij danken U reeds vooraf voor uw inspanning om uw leden maximaal te motiveren om 
aan deze zomerstage deel te nemen. Wij hebben ons verbonden tot een deelname van 
300 personen.  Wij dienen dan ook dit cijfer te halen om de kosten van dit evenement te 
dragen. 
 
Wij vragen U nogmaals om de einddatum voor de inschrijvingen te respecteren. Wij 
moeten onherroepelijk de inschrijvingen afsluiten op 30 april 2022. 
 
Eenmaal deze datum voorbij moet de federatie een te groot financieel risico nemen door 
chalets te blokkeren die misschien niet bezet zullen worden. Het spreekt voor zich dat wij 
dit ten stelligste willen vermijden. 
 
Indien U nog vragen heeft aarzel dan niet om Stephane Castrique (*) of de leden van de 
raad van Bestuur en meer specifiek Stephan Van Lerberghe (*) en Daniël Kina te 
contacteren. 
 
 
OSS ! 
 
 
Raad van Bestuur S.K.I.F Belgium 
 
 
 
 
(*) zie telefoonnummer en e-mailadres in bijgevoegd schrijven. 
 



  

 

25ste Zomerkamp SKIF Belgium 
 

8, 9 en 10 juli 
 

onder de leiding van 
 

Manabu MURAKAMI Shuseki Shihan, 8ste dan 
 

Ryusho SUZUKI Senseï, 7de dan 
 

Stephane CASTRIQUE Senseï, 6de dan 
 

Adres : Sportcentrum van Wörriken – Wörriken 9 – B 4750 Bütgenbach 
 

LLooggiieess: 
 
De prijs voor het verblijf is 130 € per persoon. Bedlinnen wordt ter plaatse bezorgd. 
 
Begrepen in de 130 € zijn: 

- overnachting vrijdag, 8 juli + overnachting zaterdag, 9 juli 
- op vrijdag:  barbecue ‘s avonds (dranken NIET inbegrepen) 
- op zaterdag:  ontbijt + middageten + koud buffet (dranken NIET inbegrepen) + party met DJ 
- op zondag:  ontbijt 

 
Check-in : op vrijdag 8 juli kan men inchecken tussen 15u00 en 16u00. De eerste trainingssessie vangt aan 
om 17u00. Er is een S.K.I.F. Belgium infostand voorzien waar de sleutel en het bedlinnen kan opgehaald 
worden. 
 
Check-out : op zondag 10 juli tussen 13u00 en 14u00, terugbrengen van de lakens en sleutels 
 

IInnsscchhrriijjvviinnggeenn::  
 

De inschrijvingen voor deelname + logies worden afgesloten op : 30 april 2022 
Na deze datum kunnen wij niet meer zorgen voor logies en maaltijden!!!  
Inschrijven voor de zomerkamp trainingssessies is echter nog wel mogelijk. 
 
Betaling op rekening:  
 
IBAN : BE66 0011 0463 0643 S.K.I.F. Belgium               BIC : GEBABEBB 
 
De inschrijving moet verplicht vermelden: 

1. naam en voornaam van de deelnemer en niet van de opdrachtgever 
2. geslacht: M (man) of V (vrouw) 
3. leeftijd 
4. naam van de dōjō of waar de karateka traint 
5. indien U een vegetarische maaltijd wenst gelieve dit dan specifiek te vermelden 

 
Indien u betaalt voor meerdere personen, gelieve dan een mail te sturen naar:  
stephane.castrique@gmail.com en stephan.vanlerberghe@gmail.com en daniel.kina@skynet.be met hierin 
de details voor elke deelnemer zoals hierboven vermeld (naam, geslacht, …). 
 
Door het groeiende succes van de zomerstage nodigen wij u uit om zo snel mogelijk uw verblijf te reserveren 
aangezien er slechts een beperkt aantal plaatsen (=bungalows) beschikbaar zijn. 
 

TTrraaiinniinnggsssseessssiieess::  
 
De gevolgde sessies zijn ter plaatse contant te betalen en niet per overschrijving! De prijs voor de volledig 
stage (4 lessen) is 50 € (SKIF leden) en 70 € (anderen). De toegangskaart voor alle trainingen kan 
opgehaald worden aan de infostand bij aankomst of aan de ingang van de zaal. Wil U zelf kiezen aan welke 
van de lessen U deelneemt, dan kan U per les betalen aan de ingang van de zaal. De prijs per aparte les is 
15 € (SKIF leden) en 20 € (anderen). 
 
Inlichtingen: 
 
Daniel Kina:  +32 475 56 40 52  daniel.kina@skynet.be 
Stephane Castrique : +32 478 30 16 13    stephane.castrique@gmail.com 

Stephan van Lerberghe: +32 495 32 19 00 stephan.vanlerberghe@gmail.com 
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