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Gevechtstrainingen
Op dinsdag 6 maart zijn Sensei Sandra en Senpai Twan gestart met de 
gevechtstraining. Ondertussen zijn er al verschillende lessen geweest. waar 
onder ander, de gevechtshouding is aangeleerd, hoe je een mawashi geri op 
verschillende manieren kan gebruiken. Deze gevechtstrainingen zijn voor ieder 
lid van Yin Yang, op dinsdagavond van 18.30u tm 19.30u.

Beginnerswedstrijdjes
De beginnerswedstrijdjes die zouden plaatsvinden op 24 maart in Middelharnis, zijn 
afgelast door trieste familieomstandigheden bij één van de andere organisatoren. 
Het toernooi wordt verplaatst naar een andere datum. Zodra hierover meer bekend 
is laten we het jullie weten.

Examens
Donderdag 29 maart waren Jarno, Britta, Peter, Frank, Steff en Thijs op examen 
geweest. Het technische examen was door de zenuwen wat minder, maar iedereen
heeft zich op de kyokushin-spirit, een mooi examen neer gezet.
Allen gefeliciteerd met het behalen van je examen.

Vrijdag 30 maart waren de jeugdexamens ook hier waren de spanningen bij allen 
aanwezig, ieder jeugdlid heeft op zijn eigen kunnen een goed examen afgelegd. 
Iedereen hartelijk gefeliciteerd.
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14-15 april
Is er het zwarte banden weekend, het programma staat vermeld in de nieuwsbrief 
van februari.

Tevens is het op 15 april de centrale kata- en gevechtstraing in Papendal.
11.00u - 12.00u Kata training Kyu graden
12.00u - 13.00u Kata training gevorderde
13.30u - 15.00u Gevechtstraining

Scheidsrechtercursus
In de nieuwsbrief van februari was vermeld dat er op 3 juni een scheidsrechtercursus
zou zijn. Deze wordt verschoven naar een andere datum. 
Zodra we hierover meer weten, laten we het jullie weten.
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Karate weekend Soerendonk
25 tm 27 mei organiseert onze school, het jaarlijkse karateweekend. De inschrijvingen
lopen nu binnen, wil je verzekerd zijn van een plaatsje, schrijf je dan z.s.m. in via
de website. Er is plaats voor 80 luchtbedden EN vol is vol.

Paasmaandag
Op Maandag 2 april is het paasmaandag, het is dan geen trainen in 
Eindhoven.
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