
                         Op Vrijdag 14 december waren de jeugdexamens, 
                           het was een technische examen.

                           In de eerste groep, de beginners van Yin Yang;
                           Deden Evi en Timon voor de eerste keer examen. 
                           Timon had zichtbaar extra geoefend op zijn obi 
                           knopen, super gedaan Timon. Evi zat naast de 
                           zenuwen vol spirit, hou deze spirit vol Evi, samen 
zijn ze geslaagd voor de oranje slip.
Vanaf gele slip worden de technieken die je moet beheersen en 
die we elke week weer oefenen, beoordeeld.
Sebastiaan, Sofie en Rena hadden een pittig examen, alhoewel ze 
pas bruine slip hadden, mochten ze toch alle 3 examen doen voor
oranje band.

Rena de kleinste van de drie, haalde met de hakken 
over de sloot haar examen en blijft onze senpai in 
de eerste groep.

Sebastian kwam erachter dat het toch moeilijker 
was als dat hij zelf had gedacht, maar  ook 
Sebastian slaagde met de hakken over de sloot 
voor zijn examen en gaat naar de volgende 
groep.

Sofie had een super goed examen gedaan. 
De spirit , de techniek en de kata zitten er goed in, 
Goed gedaan Sofie, ook jij start in 2019 in groep 2!
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Groep 2, de gevorderde jeugd van Yin Yang;
Ook hier hadden ze een technisch examen en het verliep niet
zoals verwacht, de inzet was laag, de spirit was verdwenen,
zo ook de geleerde technieken. Verbaasd waren 
we over de technieken die deze groep liet zien.
Er is maar één iemand geslaagd in groep 2 en dat 
is Tygo, die had wel spirit en de technieken met 
vol overtuiging laten zien.
Super gedaan Tygo, ga zo door!

Het is niet erg als je een keer je examen niet haalt, 
dan wordt je alleen herinnerd dat je nog niet klaar was voor de 
volgende stap, dat je nog moet werken aan de punten die je 
hebt meegekregen.

Hartelijk gefeliciteerd, voor diegene die geslaagd zijn.

Het volgende examen is op 19 april 2019.

Oefen genoeg, wil je extra examen trainingen? dat kun je
aanvragen bij de Shihan!
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