
Trainingsweekend Soerendonk 24-26 mei 2019

Nadat iedereen was geïnstalleerd op de slaapzolder, 
hadden we om 20u onze eerste training. 
De avond-training,olv de Shihan en de 
Sensei’s, werd vol enthousiasme beleefd.
De computer controllers, de sprinters, 
de vliegeniers, kruiwagens en de mae geri-
polonaise waren een onderdeel van deze mooie training
in de bossen nabij de camping.
Hierna gingen we meteen ontspannen in het zwembad 
op de camping. Na een slaapje te hebben gedaan was 
er de nachttraining.
                     Deze begon meteen bijzonder, terwijl we in
                     seeza zaten zagen we een trein met 
                     sterren voorbij komen. Wat uiteindelijk 
geen ufo’s waren, maar 60 satellieten die gelanceerd 
werden vanaf Space Launch Complex 40 van Cape 
Canaveral in Florida.
Zo gingen we al spannend de nachttraining in.
De jeugd had een spannende en leuke nachttraining 
gehad en gingen voldaan slapen. Nog geen half uurtje 
later kwamen de senioren ook terug van hun 
nachttraining op de carpool plaats.
Om 3 uur ging dan ook echt het licht uit voor iedereen
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Vrijdag



Trainingsweekend Soerendonk 24-26 mei 2019

                    8 uur opstaan voor het ontbijt. De Zaterdag 
                    deelnemers kwamen aan en om 10 uur 
                    begon de kata-training. We werden 
                    gesplitst en trainde hard en leerzaam op 
ieders eigen niveau.
Na de lunch zijn we naar de Dojo in Budel gegaan voor
de gevechtstraining, waar we weer veel geleerd hebben.
Om 16 uur was er de zwembadtraining. Maar 2 leden
van Yin Yang en enkele introducees sloten zich aan bij 
deze training. We hebben een mooie zwembadtraining 
gehad, met als start voor het vrij zwemmen, natuurlijk 
de mooiste sprongen van de hoge 
duikplank, waar ook voor sommige 
een overwinning werd behaald.
„Een kyokushin-sprong“!
Na het vrij zwemmen was er 
natuurlijk nog een afsluittraining in 
het bad, met verfrissende elementen.

Enkele van ons ging de uitdaging 
aan voor de „5-miles run“, sommige 
waren voorbereid om hier aan mee te doen, of wisten 
van te voren dat ze mee moesten doen en sommige zijn
zonder voorbereiding gestart aan deze run.
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Zaterdag



                Sensei Mike, Elion, Menno, Tom, Alexander,
                Brayn en Pascal hebben deze mooie
                prestatie op hun naam staan.
                Top gedaan mannen!

Na de BBQ zijn we met zijn allen naar het kampvuur 
gegaan waar we een demo
hebben gedaan voor de 
campinggasten. 
Ecem heeft de Sushi ho kata 
gelopen en van Tom en Elion 
kregen we een demonstratie tameshi-wari.
Na deze demonstratie, heeft de jeugd een programma
                          gehad olv senpai Elion.
                          „Roxanne“en „Bring Sally up, bring 
                          Sally down“ zullen ook in hun 
                          herinneringen blijven staan.
                          Iedereen heeft knap, hard en 
                      enthousiast meegedaan.
                      Uiteindelijk werden Jara en Sebastian 
                      de winnaars van „Bring Sally up, bring 
                      Sally down“.
                      De jeugd ging op tijd en tevreden slapen, 
                      de oudere jeugd (senioren) deden de 
                      lamp rond 3 uur ook weer uit.
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8.15u maakte de Shihan iedereen wakker, maar er was
weinig antwoord. Ze lagen nog allemaal in diepe 
slaap. Wakker worden...pffff.. Maar om 9u zat iedereen
aan de ontbijttafel, nog gezellig na te kletsen over
de voorgaande avond.
Om 10u begon de bostraining. Eerst 
een warming-up van de Shihan, 
vervolgd door verschillende kleine
trainingen van alle zwarte banders.
Met senpai Auke gingen we ons eerst warm lopen en
gingen daarna nog een keer de computercontrollers
doen, maar dan iets moeilijker.
Senpai Kim nam het over met balans oefeningen, voor
de mawashi geri chudan.
Senpai Anja maakte van de jeugdleden tenten en van
de oudere jeugd vanaf 12 jaar caravans, waar je onder
door moest kruipen. De jeugd was zichtbaar beter hierin!
                 Sensei Mike volgde met bergen bouwen, 
                 natuurlijk begrepen de jeugdleden beter wat 
                 de bedoeling hiervan was. 
                 De senioren graafde Elion in, om een hogere
                 berg te maken
We kropen ook nog onder een kata door en even later
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Zondag



maakte de jeugd nog een fijne wandeling over de 
slimme senioren.
Senpai Pascal liet ons wandelen als pinguïns en kregen
leerzame combinaties mee.
De energie level van vele begon stilletjes te 
verminderen, maar ondanks dat bleef iedereen zich 
steeds maar weer inzetten.
Daarna gingen we zingen?!
Shihan van Kessel had een ritme ingestudeerd, wat
bekend is door Shihan Thomas die dit vaak tijdens
looptrainingen op verschillende kampen gebruikt. De 
energie level kreeg hierdoor weer een nieuwe boost!
                    Sensei Sybe begon eerst met een spelletje 
                    met frietjes en hamburgers en daarna nog 
                    leuke work-outs gedaan, waarbij de jeugd 
                    en senioren gingen samenwerken, van
                    koprollen tot opdrukken maar dan anders, 
                    tot buikspieroefeningen.
                    Van allerlei combinatie in het samenwerken 
kwam voorbij!
Meteen er achteraan kwam de afsluittraining.
Langs het buiten bad van de camping stelde we ons
op.
Na wat technieken te hebben 
gedaan langs de kant, de Shihan
dook als eerste in het water.
De senioren sprongen er ook in,
de jeugd werd door hen over het
water gedragen.
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Nadat we dit twee keer hadden 
gedaan was ieder jeugdlid toch
helemaal nat geworden. Nog even 
de jeugd een 
„shuto-demonstratie“
geven, gevolgd door 
een cirkel training 
voor de senioren in 
het bad.
Waar we eerst de 
grote Yin Yang verdwijntruc deden, 
daarna zelf tot 3 telde onder water om met een kiai 
uit het water op te springen, waar we ook de roltrap
oefende en de training afsloten met een warme douche.

Op de Sayonara sloten we dan echt af. 
Het was een mooi kamp, waar we samenwerkte, 
een mooie groep hadden, waar hard werd gewerkt, 
waar overwinningen zijn behaald, waar we ons zelf 
hebben kunnen verbeteren, waar veel gezelligheid en
samenhorigheid was. Kortom een geslaagd kyokushin
trainingsweekend. 
Voor volgend is de datum al bekend:
 15-16-17 mei 2020.
Voor dit evenement gaan we tevens de grote club
actie inzetten, zodat er nog meer jeugd meegaan
naar dit trainingsweekend
Dus iedereen van Yin Yang wordt verwacht op dit 
mooie kamp in 2020.
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