
 

Osu, 

Het jaar 2020 begon feestelijk met de uitreiking van de grote club actie. We hadden vorig jaar meer 

dan 1200 euro opgehaald. 

In februari overlijdt onze grootmeester Shihan Loek Hollander op 16 februari, verschillende 

karateka’s uit Nederland, waaronder ook leden van Yin Yang, begeleiden Shihan Loek Hollander naar 

zijn laatste rustplaats.  

In maart is er een beginnerswedstrijd in Sommelsdijk waar we met 3 vechtertjes naar toe zijn gegaan 

waar ze alle drie een ervaring rijker zijn geworden. We sloten deze dag af met het jaarlijks etentje 

van Yin Yang. 

Toen was daar de lockdown op 15 maart, we mochten niet meer sporten, niet binnen niet buiten. 

Het kader van Yin Yang heeft een thuis trainingspakket gemaakt en de thuistraining app werd 

aangemaakt. Waarin regelmatig een filmpje plaatsten van de kata’s. Om leden te stimuleren om 

actief bezig te zijn werd er een wedstrijdelement in geplaatst. 

In april hebben leden van Yin Yang in samenwerking met de familie van de Shihan een leuk 

verjaardagscadeau voor de Shihan bedacht. Heel Yin Yang stond op de oprit van de Shihan. 

Op 1 mei is de dag dat we met de jeugd mogen buiten trainen, gelukkig tien dagen later de senioren 

ook weer. 

Helaas kon ons trainingsweekend niet doorgaan, door alle maatregelen was het niet verantwoord om 

met zo velen bij elkaar te zijn. 

Het zomerkamp en de mogelijkheid om voor het kader op examen te gaan komt te vervallen, wel 

konden we nog met een leuk groepje naar de strandtraining gaan, waar onze Shihan gastleraar was. 

In de zomervakantie is de website aangepast en zijn alle kata filmpjes op de website geplaatst, zodat 

iedereen thuis kan oefenen. 

De thuistraining app hoefde niet meer gebruikt te worden en werden er twee winnaars bekend 

gemaakt die de meest verrassende, inspirerende en/of grappigste filmpjes hadden geplaatst. 

Tijdens de zomerstop is besloten om op vrijdag voor de jeugd en voor de senioren door te trainen bij 

de Dojo in Budel. Er mag weer binnen getraind worden, maar de meeste lessen vonden in verband 

het mooie weer buiten plaats. 

De start van het nieuwe seizoen, Sjors sportief en de nationale sportweek zijn de twee belangrijke 

momenten voor de aanwas voor nieuwe leden. Dit jaar hebben we twee nieuwe leden vanuit Sjors 

Sportief en één nieuw lid vanuit de nationale sportweek. Dat is minder als voorgaande jaren, maar 

begrijpelijk met deze vreemde tijden. 



Het idee was ontstaan om een eigen kihon boek te maken en na enig overleg en inspiratie in het 

kader startte op 3 oktober de eerste fotosessie voor het kihon boek. 

Nog heel even dachten we dat we ons 40+ weekend dan wel zou kunnen laten doorgaan, maar 

helaas… 

13 oktober komt het bericht vanuit het ministerie dat we in een gedeelde lockdown gaan en onze 

senioren leden mogen niet meer sporten. Het was een korte pauze om uit te zoeken wat we nog wel 

of niet konden met onze sport. En kunnen we in 2 weken weer trainen met ook de senioren. 

 Vanaf november worden de regels nog moeilijker gemaakt om te blijven trainen. Groepslessen 

werden verboden. Gelukkig waren er nog een paar mogelijkheden omdat we zo’n groot kader / 

lesgevers hebben konden we alsnog training blijven geven voor de senioren. 

Na 2 weken worden de strengere maatregelen weer versoepeld en kunnen de senioren ook weer 

groepslessen volgen. 

Net voor sinterklaas in het land kwam, was ons kihon boek binnen. We zijn met zijn allen apetrots op 

dit unieke kyokushin kihon boek. Enkele leden hebben het boek besteld, maar ook leden senpai’s, en 

sensei’s van andere scholen en karate bonden hebben het kihon boek besteld. En we hebben alleen 

maar hele mooie complimenten gekregen. 

Half december zou onze algemene leden vergadering zijn, omdat karate vereniging Yin Yang een 

stichting gaat worden en toestemming nodig had van zijn leden over het geld wat van de vereniging 

overbleef om die mee te nemen naar de stichting. 

Helaas kwam daar de 2e lockdown en hebben we gekozen om iedereen digitaal te laten stemmen 

van de 53 leden die Yin Yang nog heeft, hebben 42 gestemd en iedereen was voor de bestemming 

van het geld. Dank je wel daarvoor. 

De lockdown betekent dat alle senioren weer niet mogen sporten, niet binnen maar ook niet buiten 

in groepsverband en moet Yin Yang helaas voor de senioren de deuren sluiten. Ook de jeugd mocht 

niet meer binnen trainen, maar wel buiten. De jeugd mag dus wel weer blijven trainen. 

Het was een vreemd jaar. We hebben dit jaar van ruim 30 karateka’s afscheid moeten nemen als lid. 

Maar er zijn er ook weer bijna 20 bijgekomen zodat we op een totaal van 53 leden zitten. In 2018 

hadden we ruim 75 leden. 

Dit jaar heeft ons sportief gezien tegengezeten, maar ook laten zien dat we kunnen samenwerken, 

dat we elkaar kunnen inspireren en dat we een familie zijn. 

Dit maakt de trots van onze karateschool, dank jullie wel! 

We wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en sportief nieuwjaar. 

Osu 

Karateschool Yin Yang 

Shihan Gerard van Kessel  

  

 


