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Zwarte banden weekend
14- 15 april was het zwarte banden weekend o.l.v. Shihan Pinero, bijna alle
zwarte banders van Yin Yang waren hierbij aanwezig.

Er zijn enkele vernieuwingen in verschillende kata’s en kihon. Deze worden 
in de komende lessen toegepast.

KoningsdagKoningsdag

Vakanties in mei
30 april t/m 6 mei    is er geen trainen in Budel in verband met de mei
                               vakantie.De lessen in Eindhoven gaan wel gewoon door.

10 en 11 mei           is er geen trainen i.v.m. Hemelvaart

21 mei                     is er geen trainen i.v.m. Pinkstermaandag 
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Op 27 april wordt koningsdag gevierd, hierdoor zullen de lessen worden 
verplaatst naar donderdag 26 april.

18.00u - 19.00u Training groep 1
19.00u - 20.30u Training groep 2 en senioren

Beker der Kempen
5 Mei gaan we met Casper, Tygo, Yarno en Angélique naar de Beker der 
Kempen in België. Zij zullen die dag gecoacht worden door sensei Sandra 
en senpai Twan.

Om 9.30u tot 10.30u is de briefing voor de scheidsrechters en coaches en om 
10.30u starten de wedstrijden.
Hierbij het adres, als je onze selectie wil komen supporteren:
Stamina-dojo
Sportpark Het Beerke
Rerum-Noyarumlaan 31
2340 Beerse (B)
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Examentraining
Na afloop van ons trainingsweekend wordt erop zondag 27 mei een 
examentraining gegeven o.l.v. Shihan Lorist en Shihan van Kessel in 
Soerendonk.
Deze extra training is voor examenkandidaten van 1e kyu en hoger.
Voor deze groep is het eveneens belangrijk dat zij zich opgeven vóór 
1 juni bij shihan van Kessel, doormiddel van het inschrijfformulier, te vinden
op onze website.
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Kata- en gevechtstraining
De laatste kata- gevechtstraining is op 3 juni. Als je opgaat voor 1e kyu of
hoger is het van belang dat je bij de kata-training aanwezig bent.

11.00u - 12-.00u Kata training Beginners (vanaf 12jaar)
12-00u - 13.00u Kata training gevorderde (vanaf 12 jaar)
13.30u - 15.00u Gevechtstraining jeugd/senioren (vanaf 8 jaar)

Trainingsweekend Soerendonk
Ons trainingsweekend begint op vrijdagavond, daardoor wordt de regulieren
training verplaatst naar donderdag 24 mei,
18.00u - 19.00u  Groep 1
19.00u - 20.30u  Groep 2 + volwassenen

Je kunt je nog steeds opgeven voor het weekend, doe het snel, want vol is
echt vol. Dit kun je doen via onze website.

Vrij zwemmen
Als je niet mee kunt naar het kamp, mag ieder Yin Yang lid, gratis komen 
zwemmen op Zaterdag 26 mei, van 16.00u tm 17.00u. 
Je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen.
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