Kankei toernooi

Zaterdag 9 november waren we met
13 Yin Yangers naar het Kankei
beginnerstoernooi geweest in
Rosmalen bij Sensei Jet, oud leerling
van Yin Yang, van Tomoe Dojo.
Thom, Carlijn, Robyn, Timon, Sebastian, Tijn en Gijs
waren onze vechtertjes, Senpai Anja en Yarno waren
de coaches, de Shihan en Sensei Sandra hebben
gescheidsrechterd en Carina heeft geholpen bij
de jury.
Andere vechters kwamen van karatescholen:
de organiserende dojo Tomoe Dojo en
Kiyozumi uit Sommelsdijk, Kurai uit Waddixveen,
karateschool Steenbergen en Muchin uit Groenlo.
Als eerste was Thom aan de beurt;
Het eerste partijtje was een mooie partij
die gelijk opging aan zijn tegenstander en
dat kwam er ook uit bij de uitslag,
gelijkspel. Het tweede partijtje ging ook
mooi gelijk op, maar helaas liet hij in de laatste seconde
zijn handen zakken, waardoor hij de partij verloor.
Thom heeft hierna laten zien dat hij een doorzetter is,
de spanningen kwamen los en hij wilde niet meer
vechten.

Maar Thom gaf niet op en wist zijn derde partij met
overtuiging te winnen.
Goed gedaan Thom, gefeliciteerd met je 2e plaats.
Timon en Sebastian zaten in dezelfde poel.

Het eerste partijtje dat Sebastian had
gevochten had hij met overgave gewonnen,
om alleen maar vooruit te werken. Het
tweede partijtje was wat pittiger, de puntjes werden
weggegeven door de handjes te laten zakken. De laatste
partij heeft hij helaas verloren.
Timon zijn eerste partij was heel goed. Hij was aan de
winnende hand, helaas zakte in de laatste seconde
zijn handen en kreeg hij een wazari tegen en verloor
deze partij.
De laatse partij werd op zijn naam gezet door opgave
van zijn tegenstander.
Top gevochten allebei!
Sebastian, gefeliciteerd met je 3e plaats en
Timon, gefeliciteerd met je 2e plaats.
Ook Carlijn en Robyn zaten in dezelfde
poel.
Carlijn liet een mooie eerste partij zien,
met overgave wist ze die partij te winnen,
door naar voren te werken en veel mooie mawashi’s te
geven, waarbij ze één wazari scoorde en de eerste partij
wist te winnen.
Daarna moest ze tegen Robyn, ondanks ze best wel
een beetje bang was voor Robyn haar stoten, bleef
ze strijden voor haar plaats, het was een mooie
partij. Robin maakte mooie en strakke technieken.

Robyn had de overhand in deze partij en wist dit te
winnen. Ook de tweede partij wist Robyn met overtuiging
te winnen.
Carlijn top gevochten, gefeliciteerd met je 2e plaats en
Robyn wat heb je mooi staan vechten, verdiend dat je
daar op de hoogste podium stond.
Gefeliciteerd, Kankei Kampioen!
Sofie wist een mooie eerste partij neer te
zetten, werkte mooi naar voren, maar haar
technieken haalde net niet de tegenstander.
De overhand in de partij was zeker voor Sofie,
helaas daar gingen in de laatste seconde de
handen omlaag en een wazari tegen, waardoor
ze de partij verloor.
De tweede partij was ze al flink gegroeid en kwamen
alle technieken aan bij de tegenstander. Deze partij
ging mooi gelijk op in de laatste seconde maakte ze
ook een mooie mawasi jodan, helaas had een
hoekscheidsrechter het gezien en werd hij niet geteld.
Deze hoekscheidsrechter gaf dan ook aan dat Sofie
de partij had gewonnen, maar de andere scheidsrechters
vonden het een gelijkspel. Wat ook zeker zo was.
Wat hebben we genoten van jou wedstrijdjes, je
hebt zoveel geleerd, knap hoor.
Gefeliciteerd met je 3e plaats.
Tijn werd door Yarno gecoacht, van te
voren werd door de organisatie bekend
gemaakt dat er eigenlijk voor Tijn geen
partijen waren en dat hij bij vechters
geplaats is die lichter en minder ervaring hadden als Tijn.

Er werd gevraagd of Tijn zijn gewicht niet in de strijd
wilde zetten. Echter was dit niet het geval en had hij
degelijk tegenstand tegen deze tegenstanders.
De eerste twee partijen moest Tijn in de wedstrijd
komen, bij de derde partij ging Tijn veel beter vechten
en won deze partij nipt. De vierde partij wist hij net niet
op zijn naam te zetten.
Goed gedaan Tijn, Gefeliciteerd met je 3e plaats!
Gijs werd in het begin gecoacht door Yarno
en daarna door Senpai Anja.
Nog geen maand op karate, pas 2 weken dat hij
een karatepak draagt, stond Gijs hier.
De eerste partij, werd hij in het begin onderuit
geveegd waardoor hij best hard viel, maar hij stond op.
Even later wordt er in zijn kruis getrapt, maar hij gaf
niet op! Ja, hij loopt steeds van de tatami, maar zou
je niet?
De tweede partij liep regelmatig van de tatami, maar hij
bleef staan!
De derde partij kreeg hij het ook voor zijn kiezen en
kreeg een trap in zijn gezicht. Dit was een samenloop van
omstandigheden en niemand zijn fout, maar wel een
pijnlijke neus voor Gijs. Maar Gijs ging gewoon door!
Hij probeerde te maken van wat hij in die paar weken
karate heeft geleerd.
Zijn laatste partij werd gecoacht door Senpai Anja. Ze
hadden van te voren afgesproken dat hij niet meer
van de tatami af zou lopen iedere keer. Dat werkte,
ondanks dat hij 2 wazari’s tegen kreeg, wist hij op de
tatami te blijven. Alle partijen verloren? Nee dat zien wij

anders Gijs, je hebt in iedere partij heel veel gewonnen
aan ervaring en je hebt laten zien dat je Kyokushin
spirit hebt. Wij zijn trots op jou.
Een dik verdiende 3e plaats, gefeliciteerd.
Toen alle prijs uitreikingen, de spirit
prijs en de stijl prijs waren uitgereikt.
Werd onze Gijs nog eens extra in het
zonnetje gezet. Omdat hij ondanks hij
nog geen maand op karate zit,
wedstrijdjes gaat vechten op zijn eigen verjaardag.
Gijs mocht op de hoogste podium gaan staan en er werd
voor hem gezongen. Dat was niet alles, de organisatie
had nog een mooi gebaar voor hem. Hij kreeg de
allerlaatste beker die ze hadden.
Top gedaan Gijs!
Voor Yarno was dit ook een nieuwe ervaring rijker als
coach, normaal staat hij zelf op de tatami. Deze dag
heeft hij Senpai Anja geholpen met coachen. Hij is
gaande weg het toernooi hierin gegroeid, goed gedaan
Yarno!
Onze beginnende vechters hebben veel geleerd!
Over een halfjaar is er weer een beginnerstoernooi, maar
dan bij Kiyozumi in Sommelsdijk.
Wil je hier aan meedoen, mag je dat
alvast aangeven bij de Shihan.
Yin Yang heeft top gedaan, wij zijn trots op jullie!!!
Osu

