
Agenda

Osu,

We zijn gestart met weer een nieuw training
seizoen! En we hebben al een mooie agenda 
voor de eerstkomende maanden.

Centrale training Papendal:
Op 6 september is de eerste centrale training in Papendal.
Waar kata- en kumite trainingen worden gegeven.

Kata training olv Shihan van Kessel
Deelnamen vanaf 12 jaar
11.00u - 13.00u

Kumite training olv Sensei Monnasso En Sensei van Wezel
Deelnamen vanaf 8 jaar
13.30u - 15.00u

Nationale Sport Week
Op 18 september start de Nationale Sport Week en is de eerste
training van de inschrijving van Sjors Sportief.
Omdat Eindhoven een van de host city’s is van NSW, hebben
wij 2 open trainingen aangeboden die hun promoten op hun 
website; eindhovensport.nl
Bij deze trainingen mag je iemand meenemen naar de training.
Let erop, iedereen die meekomt, doet ook mee. Er mag geen
publiek aanwezig zijn tijdens de trainingen.
Dus neem je vriend, vriendin, papa, mama, opa, oma, etc
mee naar de volgende trainingen:



In Eindhoven:
Maandag 21 september is er een open senioren training
Woensdag 23 september is er een open jeugdtraining

In Budel:
Donderdag 24 september is er een open senioren training
Vrijdag 25 september is er een open jeugdtraining

Bij de open jeugdtrainingen mag iedereen aan meedoen, ook
papa’s en mama’s, ooms en tantes..

Vestingstraining
Op zaterdag 26 september organiseerd Mu-chin Groenlo zijn
jaarlijkse vestingstraining. Dit is een laagdrempelige
training waar iedereen mee naar toe kan gaan.
Het is van 11 tot 16 uur en de inschrijfkosten zijn voor Yin Yang.
Geef je op bij de Shihan of bij Senpai Anja.

Examens
Jeugd examens:
woensdag 30 september in Eindhoven
Vrijdag 2 oktober in Budel
Senioren examens:
Donderdag 1 oktober in Budel
Maandag 5 oktober in Eindhoven

40+ Weekend
Al onze 40 plussers zijn uitgenodigd om mee te gaan naar ons
40+ trainingsweekend op 9-10-11 oktober.
Ons programma zit vol met special trainingen van Kyokushin
specials tot fight specials, maar ook is er een hoof fun factor.
De leerzame trainingen zullen verdeeld worden op kyu of
Dan graad.



In verband met het 40+ weekend worden de trainingen van
vrijdag 9 oktober verplaatst naar donderdag 8 oktober.
18.00 - 19.00 Jeugdgroep 1
19.00 - 20.30 Jeugdgroep 2 +

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zijn er geen lessen in Budel op 
20, 22 en 23 oktober.
De senioren kunnen trainen op maandag 19 en woensdag 
21 oktober in Eindhoven en alle jeugdleden mogen meetrainen
op woensdag 21 oktober in Eindhoven.

ONK Sommelsdijk
Eind september wordt bekend gemaakt of deze wedstrijden 
doorgaan en in welke vorm. Onze selectie team is in volle
voorbereiding van deze wedstrijden.
Naast kumite zijn er ook kata wedstrijden. Hierover ter zijner
tijd meer info.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op dinsdag 22 december in Budel en 
vanaf  28 december in Eindhoven.
Alle senioren kunnen op maandag 21 en woensdag 23 december
meetrainen in Eindhoven en alle jeugdleden op woensdag 
23 december in Eindhoven.

Yin Yang kersttraining
Traditioneel op Tweede Kerstdag smorgens zijn wij te vinden
in de Budelse Bossen. Een mooie buiten training voor iedereen
met een goede basisconditie, ofwel je kan minimaal 3km
aan een gesloten joggen.
Halverwege de training is er een pauze en wordt er voor cake



en chocomelk gezorgd en na de training wordt er een
gezellige evaluatie gehouden met een drankje, op een lokale
locatie. We verzamelen om 9 uur bij het bejaardenhuis in Budel.

Osu
De Shihan
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