
ONK Arnhem 22 mei 2022.

Bij het Open Nederlandse Kampioenschap hadden we 4 karateka’s die mee
deden aan kata en of kumite. Shihan van Kessel heeft gescheidsrechterd bij
de kata wedstrijden en was tijdens de kumite coach van Storm. Senpai 
Pascal heeft de hele dag gescheidsrechterd. Senpai Anja coach van Nadir en
Yassir en Senpai Elion coach van Tom.

Tom had een mooie partij neergezet voorafgaande van de finales, zijn 
tegenstander gaf op in de verlenging na flinke stoottechnieken van Tom.
In de Finale verliest hij op Ippon, maar heeft een mooie partij neergezet.
Een trotse tweede plaats.

Nadir heeft op Ippon zijn voorronde gewonnen en kwam hiermee in de finale.
In de finale had hij een zware partij, maar nam in de tweede helft de over-
hand van de wedstrijd en won op scheidsrechters beslissing.

Yassir, 12 jaar - 55 kg had geen tegenstander in zijn eigen leeftijdscategorie.
Hij kwam uit in de klasse 14/15 jarige met een tegenstander van hetzelfde 
gewicht. Bij deze categorie is het zonder panser protectie. Yassir vond dit 
niet erg en ging voor de winst tijdens deze match-making. De eerste
anderhalve minuut ging gelijk op, dat bleek ook in de einduitslag en mochten
ze meteen weer anderhalve minuut. Waarop Yassir duidelijk de betere was.
En won overduidelijk de partij.

Storm kwam eerst uit in de kata wedstrijden,
hij behaalde wel de finale maar kwam een paar
puntjes te kort om een podium plaats te behalen.
Even later bij kumite had hij overwicht op zijn partij 
en won op Ippon, zodat ook hij zich plaatste om de 
finale te vechten.
In de finale was hij ook vele male sterker en won hij 
de partij.
Daarnaast is Storm opgevallen tijdens de 
wedstrijden en heeft hij de beker gewonnen voor 
aanstormend talent.

Een mooie dag een goed resultaat voor Yin Yang.
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