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4 scholen toernooi
Zaterdag 16 juni zijn we naar Middelharnis afgereisd. Waar Tijn, Angélique, 
Sebastiaan, Mees, Philo, Tygo en Alec mooie wedstrijdjes hebben laten zien. 
De shihan en senpai Twan, Kim en Anja hebben deze dag 
gescheidsrechterd. Sensei Sandra en Frank hebben gecoached.
Alec behaalde de 4e plaats, Sebastiaan, Tijn en Angélique de 3e plaats, 
Tygo  de 2e plaats en onze beginners kampioenen zijn Philo en Mees.
Gefeliciteerd allemaal.
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Strandtraining
Zaterdag 23 juni is de strandtraining in Ouddorp. Tot nu toe gaan er 5 leden 
mee. Mocht je toch nog mee willen, kun je, je hier nog voor opgeven bij de
Shihan.
De 6e Kiyozumi strandtraining is van 11.00u tot 15.00u.
Ze verzamelen om 10.45u op de parkeerplaats van strandtent LOON.
Karate gi en zwemkleding is verplicht.
Adres:
Strandtent LOON
Groenedijk 34a
3253 LB Ouddorp
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Centrale Jeugd Training
Ook dit jaar wordt de Centrale Jeugd Training (CJT) weer georganiseerd. 
Deze zal plaatsvinden op  Zaterdag 8 september en wel in het limburgse 
Montfort. De CJT is een dag met zowel Kyokushin als spelactiviteiten 
bedoeld voor de jeugd ( t/m 15 jaar) van de NKKO. De iets oudere jeugd 
(vanaf 16 jaar) is uiteraard ook welkom om deze dag een handje te helpen 
als senpai.
Omdat de eind inschrijfdatum midden in de vakantie valt, willen we graag 
vóór 5 juli weten wie er mee wil en kan, geef je op bij de Shihan.

Papendal
Van Vrijdag 6 juli t/m Maandag 9 juli gaan we naar Papendal. Dit jaar hebben 
wij 4 examen kandidaten, Anja, Tom, Elion en Dyon.
Zaterdag ochtend is het technisch examen en Maandag om 11.30u begint 
het vechten.
Op Maandag kunnen de andere leden onze examenkandidaten aankomen 
moedigen.
Adres:
Sportcentrum Papendal
Papendallaan 9
6816 VD Arnhem

Vakantie
De vakantie is vroeg dit jaar en valt gelijk met het trainingsweekend in 
Papendal. Omdat hier heel het kader van Yin Yang aanwezig zal zijn, wordt 
de laatste vrijdagavond les van 6 juli verplaatst naar Donderdag 5 juli;
18.00u - 19.00u     Groep 1
19.00u - 20.30u     Groep 2 + senioren

De eerste les na de zomerstop is in Eindhoven op Maandag 20 augustus en 
in Budel op Dinsdag 21 augustus.
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Agenda
De activiteiten na de zomerstop

08         september        Centrale Jeugdtraining
09         september        Centrale kata- en gevechtstraining in Papendal
22         september        EK Kaliningrad
29         september        Vestigingstraining Groenlo

07         oktober             Centrale kata- en gevechtstraining
12-14    oktober             40+ trainingsweekend

03-04    november         KWF WK Astana
11         november         Centrale kata- en gevechtstraining in Papendal
24         november         NK jeugd - senioren Kiyozumi

01-02    december         Centrale kata- en gevechtstraining in Papendal

Fijne vakantieFijne vakantie
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