
Zomertraining in Preddöhl
25 tot 30 juli 2020

Modern Arnis 
Shuri Ryu-Karate

Brian Zawilinski (Master of Tapi Tapi)
Lydia Lang (7de dan Shuri Ryu-karate)

Elena Wiele (4de dan Shuri Ryu-karate)
Waltraut Ziesmann (4de dan Shuri Ryu-karate)

Ilia Neudecker (3de dan Shuri Ryu-karate)



De training

We trainen in een sporthal in het naburige dorp 
Gerdshagen. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om 
buiten te trainen.

Aanmelding & informatie

Shuri-Ryu Berlin e.V.
Amendestr. 79,13409 Berlin
info@shuri-ryu.de. 
+49 (0)30 495 0882
http://www.preddoehl-international.de

Bankrekening

Postbank Berlin
IBAN DE88 1001 0010 0617 8071 00
BIC PBNKDEFF

De locatie

De trainingsweek vindt plaats op een boerderij in 
Preddöhl, een klein dorp in de Prignitz, ca. 650 km 
vanaf het westen van Nederland. Het gastenverblijf 
is toegankelijk voor mensen met een handicap. In 
de omgeving kun je wandelen en vlakbij het dorp is 
een meertje waar je heerlijk kunt zwemmen. Op de 
boerderij zijn veel rustige plekjes om je terug te 
trekken of naar de dieren te kijken. ’s Avonds is er 
vaak een kampvuur.

Verblijf en maaltijden

Er zijn drie maaltijden per dag; het warme eten (tussen 
de middag) is vegetarisch. Uiteraard houden we 
rekening met je individuele behoeften wat betreft 
allergieën en dieet als je die van te voren aan ons 
doorgeeft. 

Overnachten kan in het gastenverblijf in 
meerpersoonskamers (6 bedden) met eigen badkamer, 
in een van de houten woonwagens of in je eigen tent.

mailto:info@shuri-ryu.de
http://www.preddoehl-international.de/


Weekprogramma:
Zaterdag:
Vanaf 15.00 Aankomst
17.00 Kennismaking en introductie
18.00 Avondeten
19.30 –21.00 Training

Zondag, maandag, woensdag:
08.30 Ontbijt
10.00 –12.30 Modern Arnis
13.00 Warme lunch
15.00 –17.30 Shuri Ryu-karate
18.00 Avondeten

Dinsdag:
08.30 Ontbijt
10.00 –12.30 Shuri Ryu-karate / Modern Arnis
13.00 Warme lunch
15.00– Nog in te vullen

Avondprogramma:
Zondag Training voor gevorderden
Maandag Training voor gevorderden
Woensdag Filmavond

Donderdag:
08.30 Ontbijt
10.00 –11.45 Training
12.00 –12.30 Afscheid
13.00 Warme lunch
Aansluitend vertrek

Wijzigingen voorbehouden.

Graag meebrengen:

Beddengoed (te huur voor €8) Arnisstokken
Handdoeken Trainingsmes
Slippers/pantoffels (voor binnen) Voet- en handbeschermers
Trainingsschoenen (voor binnen en buiten)

Bo/sibat (als je die hebt)
Pet of zonnehoed
Zonnecrème (Wapens op verzoek te leen)

Adres en route

Preddöhl International, Dorfstrasse 4, Preddöhl, 16945 
Kümmernitztal, Duitsland.
Vanaf de snelweg Hamburg-Berlijn de afslag 18 Meyenburg
nemen. Op de B103 naar rechts afslaan (richting Meyenburg / 
Plau am See) en vervolgens een kleine weg naar links inslaan 
richting Gerdshagen. Bij het begin van het dorp Gerdshagen
linksaf Neue Straße inrijden en deze volgen, langs het meer 
aan de rechterhand, tot aan Preddöhl. Door het dorp tot aan 
de kruising, die oversteken. Direct na de kerk is linksaf de inrit 
naar de boerderij. Parkeren langs de weg, in de rijrichting.

GOEDE REIS!



Registration
I would like to register for Summer Training 2020 in Preddöhl:

____________________________ _______________________________________
Place & Date Signature (of parents in case of minority)

Other needs:
Dietary requirements & allergies: __________________________________________________________________________________ 

Requirements on accessibility, translation: ____________________________________________________________________________________________ 

For publicity purposes, videos and photographs can be taken. I agree that videos and photographs that depict me / my child in a recognisable manner can be 

published on the internet, social media, or print:    Yes  No (please cross relevant box!)

Name: _______________________________  Address ___________________________________________
E-Mail: _______________________________ Bank Account (IBAN + BIC): ____________________________________

(in case we need to make a refund)

I will pay: (Make your own choice. In case you require a special price, please ask whether we can grant one)

until 31 May From 1 June
_______  Euro / sleeping in the guesthouse 450,- to 550,- 550,- to 650,-
_______  Euro / sleeping in a trailer/caravan 400,- to 500,- 500,- to 600,-
_______  Euro / person (in your own tent) 350,- to 450,- 450,- to 550,-
The price includes bed, board, training

You are registered as soon as you have paid € 100,- on the bank account of Shuri Ryu Berlin. The total amount should 
have been received on the account by 1 June.

Refunds: When you have registered before 15 May 2020, we can refund the sum paid, minus €20 administration fee. From 16 May 2020, we can only refund the money 
when another person takes your place. In this case too, we will deduct €20 administration fee. 
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