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Zaterdag 7 maart  - Karateschool Tamashii - Bergen op Zoom

Programma
Jeugd (t/m 12 jaar)
11:00 - 12:00 Sensei Scott Langley
12:00 - 12:30 Pauze
12:30 - 14:00 Sensei Otto Bakker
Sensei Otto heeft voor de kids een speciale 
training bedacht waarin ze les krijgen in 
karate zelfverdediging.

Senioren (vanaf 12 jaar)
12:30 - 15:30 Sensei Scott Langley
Tussendoor is een korte pauze.

Locatie:
MMA Centrum Schouteren
De Boulevard Noord 10
4617 HD Bergen op Zoom
Boven de Mc Donalds, zij-ingang

Kosten deelname
Jeugd (t/m 12 jaar) €15,-
Senioren (vanaf 12 jaar) €25,-

Aanmelden:
Reserveer je plaats door je in te schrij-
ven: via www.tamashii.nl of stuur een 
e-mail naar info@tamashii.nl en maak 
het bedrag over op rekening NL22 Rabo 
0118 8244 65 t.n.v. O. Bakker  o.v.v. “je 
naam en Stage Scott Langley 7 maart”

Aan de zaal contant betalen is ook 
mogelijk. 

Sensei Scott Langley is een bijzondere 
karateka. Hij heeft altijd al een enorm 
talent getoond en is met die bagage en 
enorme inzet in Japan op de Honbu dojo 
van het JKS terecht gekomen. Daar heeft 
hij de vijf jarige loodzware opleiding tot 
JKS instructor afgerond. (Zie zijn boek 
“Karate Stupid”). Dat heeft hem een 
enorme basis gegeven voor zijn karate. 
Scott is chief instructor geweest voor 
Ierland en Engeland bij het WTKO en is op 
dit moment bezig met zijn eigen snel-
groeiende organisatie: het HDKI.

Met trots kunnen we melden dat dit 
alweer de 11e keer is dat sensei Scott 
Langley naar Nederland komt.

Scott geeft enorm inspirerend les. Hij is 
erg technisch en heeft een goed gevoel 
voor realistisch en effectief lichaamsge-
bruik. Ik merk dat hij iedereen, jong of 
oud, laag of hoog, mee neemt in zijn drive 
naar een hoger niveau. Ik verheug mij er 
nu al op jullie allemaal te zien trainen 
samen met deze bijzonder Sensei. 

Tot dan en met respect. 

Osu, 
Sensei Otto Bakker HDKI Nederland

Zondag 8 maart  - Karate-Do vereniging  Zanshin - Heemskerk

Voor meer informatie over deze stage neem dan contact op met Shotokan Karate-Do 
Vereniging Zanshin Heemskerk.  informatie@zanshin-heemskerk.nl

Wie is Sensei Scott Langley


