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Beker der Kempen
Zaterdag 5 mei was de Beker der kempen in Beerse, België. Waar we met
4 vechters, 2 coaches en supporters naartoe zijn geweest. Aan dit toernooi
deden maar liefst 340 deelnemers aan mee uit diverse landen zoals Spanje,
Denemarken, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Nederland en België.
De jongste van Yin Yang startte bij de matchmaking-wedstrijden. Casper
vocht een mooie partij en behaalde de tweede prijs.
Daarna de drie overige vechters aan de beurt. De jeugd 10 tm 17 jaar. Zij
vochten in een poule-systeem.
Angélique behaalde een vierde plaats.
Voor Tygo was het de eerste keer dat hij op de wedstrijdmat stond. Het was
heel spannend en hij vocht zich naar een derde plaats.
Yarno was als laatste aan de beurt, hij vocht mooie partijen en behaalde
hiermee de gedeeltelijke 2e plaats.
Alle deelnemers mogen trots zijn op zichzelf!
Flash Mob 20-05-2018
De 80e verjaardag van Shihan Loek Hollander werd symbolisch gevierd met
een flash mob, bij zijn woning in Rotterdam.
Zo’n honderd karateka’s waren bij deze dag.
Zo ook Yin Yang met de Shihan, Anja, Edo, Angélique en Surya.
Geslaagd trainingsweekend
25 tm 27 mei was het trainingsweekend in Soerendonk. We hebben hard
gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt met elkaar. De samenhorigheid
was top.
Helaas waren er vanuit Yin Yang, en vooral de jeugdleden, maar weinig animo.
Terwijl dit kamp juis wordt opgezet voor de jeugdleden.
Voor volgend jaar kun je dit weekend alvast noteren van 24 tm 26 mei 2019!
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Examentraining 27 mei
De examentraining olv Shihan Paul Lorist was een pittige les, over hoe de
kihon gegeven gaat worden.
Deze zullen we meenemen in de lessen.
Kata- en gevechtstraining
3 juni zijn de laatste katatrainingen en gevechtstraining voor dit seizoen. Als
je op examen gaat in Papendal, is het belangrijk om op de kata-training
aanwezig te zijn.
11.00u - 12.00u Kata-training Beginners (vanaf 12 jaar)
12.00u - 13.00u Kata-training gevorderde (vanaf 12 jaar)
13.30u - 15.00u Gevechtstraining jeugd/senioren (vanaf 8 jaar)
Beginners jeugd wedstrijden
Zaterdag 16 juni 2018 wordt het jeugdtoernooi georganiseerd voor kinderen
van 6 tm 13 jaar en geen of weinig wedstrijd ervaring hebben.
Deelenemende karatescholen zijn: Karateschhol Tomoe Dojo, Karatevereniging Kurai, Karateschool Kiyozumi en Karateschool Yin Yang.
De wedstrijdjes voor kinderen van 8 tm 13 jaar worden gehouden volgens het
contact-systeem. Dit wil zeggen dat je mag raken, wel je technieken beheerst
uitvoeren en dat je volledige bescherming draagt inclusief een helmpje.
Voor kinderen van 6 en 7 jaar hanteren we het clicker-systeem. Hierbij mag je
niet raken. Ook hierbij moet je goed je techniek uitvoeren en terugtrekken.
Lijkt het je leuk om aan deze wedstrijdjes mee te doen? Klik dan op de link
onder deze nieuwsbrief, voor het aanmeldingsformulier. Dit kun je invullen en
bij de Shihan of Sensei Sandra of Senpai Twan inleveren. Het liefst zo snel
mogelijk, de uiterste inleverdatum is Vrijdag 7 juni.
16 juni 2018 van 10.00u - 13.00u
Gymlokaal EDU Delta (Tech)
Schoolstraat 11
3241 CT Middelharnis
Entree voor het publiek is gratis, de deur gaat om 09.30u open.
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Strandtraining
23 juni is het 6e Kiyozumi Strandtraining, van 11.00u - 15.00u.
Ze verzamelen om 10.45u op de parkeerplaats van Strandtent ILOON.
Karate-gi en zwemkleding is verplicht.
Geef aan de Shihan door of je mee gaat.
Strandtent ILOON Ouddorp
Groenedijk 34a
3253 LB Ouddorp
De grote clubactie
We hebben jullie al op de hoogte gebracht in de lessen, we willen dit jaar
meedoen aan de grote clubactie. De opbrengst van de loten, is geheel voor
Yin Yang. Van die opbrengst willen we voor ieder lid een trainingsvest of pak
aanschaffen. Zodat we als we ergens naar toe gaan, naar wedstrijden, of naar
bijvoorbeeld ook een strandtraining of vestigingstraining, een karate-weekend.
Dat we dan allemaal hetzelfde dragen.
Ieder lid krijgt minimaal 3 loten voor te verkopen, á €3,- per stuk.
De verkoop zal na de zomerstop plaats vinden. Wanneer en hoe, daarvoor
informeren we dan weer verder.
Buiten dat je onze club sponsort, kun je met de loten ook prijzen winnen.
Hiermee kun je leuke geld prijzen winnen. De hoofdprijs is € 100.000,-

