
De vooruitgang

Vrijdag 5 februari staat in het teken
van vooruitgang. In de late ochtend,
om half twaalf, heeft de Shihan de
statuten getekend, daarmee is
karateschool Yin Yang vanaf nu een

Stichting.
De kosten die we zouden maken bij de notaris, is gesponsord
door MHK Notarissen te Weert. www.mhknotarissen.nl
Daarnaast hebben ze om de club te sponsoren nog 5 kihon
boeken besteld. Bedankt!

In de middag startte om 17 uur de eerste examens. Voor Demi
was dit het allereerste examen. Alle dames en Djessie hebben
goed gewerkt. Ook heeft iedereen een plankje doorgeslagen
en dat ging heel goed bij allemaal!
Soms is het zo dat een van de leerlingen er boven uitspringt,
dat ze het net even allemaal beter kan dan de anderen. 
Kyokushin is een eerlijke sport en beloont je zoals je laat zien. In
de eerste jeugdgroep was dit Daphne, ze wist alle technieken en
zelfs de technieken van degene die de meeste strepen had. 
Daarmee verdient Daphne een streepje extra.

In de tweede jeugdgroep hadden we 4 leerlingen die voor de
eerste keer op examen gingen. Wat een motivatie in deze groep.
Ook de beginnende karateka’s lieten zien dat ze enorm waren
gegroeid. De plankjes die gebroken moesten worden, ging
niet voor iedereen succesvol, maar voor de meeste wel.
Ook in deze groep hebben enkele karateka’s meer laten zien



als dat ze nodig hadden voor hun examen. Finn had zijn eerste
examen en is geslaagd voor 2 strepen, ook Jahri ging voor
de eerste keer op examen en is geslaagd voor oranje band,
Owen had witte band met bruine streep en is ook geslaagd voor
oranje band.
Naast de gewone strepen die verdiend zijn hebben we nu 4
oranje banden erbij:
Gijs, Tobias, Owen en Jahri.
En Alec is geslaagd voor zijn blauwe band.

Iedereen heel goed en hard gewerkt, wij zijn heel erg trots
op jullie.
De foto’s en filmpjes staan op Facebook.

Osu

Gefeliciteerd 
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