
Info

In de week van de sport hebben we verschillende
activiteiten gedaan om leden te werven.
Er is een zelfverdedigingcursus gestart voor BRAVO
leerlingen. 
En hebben we bijna allemaal een introducee mee
genomen.

De Grote Clubactie, levert tot nu toe al 145 verkochte
loten op. Door inzet van onze leden, via de persoon-
lijke online link, via de bierviltjes die in omloop zijn
maar ook door de ingeleverde boekjes.
Momenteel staat Sebastiaan nog steeds aan kop
met 21 verkochte loten.

Vrijdag 11 oktober begint het 40+ weekend,
helaas zijn er maar en paar deelnemers van Yin Yang.
Door dit weekend vervallen alle trainingen op Vrijdag.
Deze worden vervangen op Donderdag 10 oktober.
18.00u - 19.00u voor jeugd groep 1
19.00u - 20.30u Jeugdgroep 2 + Senioren

Daarna is het herfstvakantie in Budel, in Eindhoven 
gaan de lessen gewoon door.
Alle jeugdleden zijn welkom op Woensdag 16 okt.
om mee te trainen van 19.30u - 20.30u.



Zondag 3 november is het selectie training en 
kata/kihon training in Papendal.
Deze trainingen zijn voor iedereen.
Kata/kihon training  11.00u - 13.00u  vanaf 10 jaar
Kumite training        13.30u - 15.00u  vanaf 8 jaar

Zaterdag 9 november Kankei toernooi, Rosmalen.
Voor alle beginnende jeugdkarateka’s van 6 tot 13 jaar.
Maar er wordt ook hulp gevraagd om te coachen. 
Voor het toernooi zelf zijn er ook hoekscheidsrechters 
nodig. Heb je 4e kyu of hoger, mag je hiervoor opgeven.
Geef je z.s.m. op via de mail:
kyokusyinyang@gmail.com

Zaterdag 16 nov. zijn de senioren examens in Budel.
Voor iedereen vanaf 18 jaar, tot en met 2e kyu.
Het examen is van 10.00 tot 12.00 uur.
Lever je paspoort en je examenformulier ruim 1 week
van te voren in bij de Shihan.

Zaterdag 23 november is de open dutch tournament 
kumite en kata.
Hiervoor is naar desbetreffende jeugd een mail gestuurd.
Geef je op vóór 21 oktober.
Doe je niet mee aan het toernooi, dan ben je als nog
van harte welkom om te komen kijken. Info hierover
volgt later.
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