
Uitspraken over het 4 scholentoenooi

Mees
Ik vond de dag heel leuk. ik vind het goed dat er voor
beginners of kinderen met weinig wedstrijdervaring
zo’n wedstrijd wordt georganiseerd, zodat je weet
hoe het is om partijtjes te doen.

Finn
Ik vond het heel leerzaam. Het was ook spannend en 
iedereen heeft hard gewerkt! Bedankt voor de leuke
dag!

Hilke
Een ervaring rijker op het gebied van karate. Mooi
om te zien hoe deze sport verbroedert en we 
elkaar waarderen en respecteren

Angélique
Ik vond het een toffe dag. En leuk om 
te helpen.

Yarno
Ik vond het een leuk toernooi en weer een 
nieuwe ervaring met het coachen en de 
vechters hebben allemaal goed gevochten.



Thomas
Ik vond het heel erg leuk om mee te doen. 
Ik ben erg blij met de prijs.

Noël
Osu allemaal, toen ik in 1991 begon vond ik het al
leuk, er is eigenlijk niet veel veranderd die jaren,
is nog steeds leuk, geldt trouwens ook voor na
de trainingen.
Osu

Daan
Ik vond het leuk. Ik wil iedere week wel wedstrijdjes
doen. En mijn prijs vind ik super gaaf!

Sandra
Osu een mooie dag! De jeugd heeft super 
gevochten en ervaring op gedaan. 
Op naar de volgende.....

Robyn
Ik vond het superleuk om mee te doen. Het was heel
spannend en nu heb ik een keer meegemaakt hoe
het is om mee te doen met een wedstrijd. Ik hoop dat
er snel weer een wedstrijd is.

Uitspraken over het 4 scholentoenooi



Alec
Ik vond het een leuk toernooi. ik heb goede en
sportieve tegenstanders gehad en ben superblij
met mijn eerste plaats.

Chelsey
Ik vond het een leuke ervaring om mee 
te maken.

Irma
Als een moeder van een karateka die al regelmatig
wedstrijd heeft gevochten, was het fijn om iets voor
de vereniging te kunnen terugdoen. Erg leuke en
leerzaam om vanachter de jurytafel de wedstrijdjes te
volgen. Een volgende evenement ben ik graag weer
van de partij!!

Brayn
Ik heb mooie partrijen gezien door de 
lens en het was leuk om foto’s te mogen 
maken.

Renske & Marijn;
Ik vond het in het begin erg spannend. Daarna
werd het steeds leuker. We doen de volgende
keer weer mee
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Anne
Erg leuk en gezellig. 
Volgende keer doen we weer mee.

Frank
Een, met Japanse efficiency, strak verlopen en
sportief toernooi waarin ik met ontzettend veel 
plezier mijn rol als jurylid heb mogen vervullen.

Tygo
Osu
Ik vond het een leuke en gezellige dag. Het 
was goed georganiseerd en de wedstrijdjes 
waren sportief gespeeld.
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Alexander
Ik vond het een erg leuke ervaring! Als coach ben ik
erg trots op de vechters. ze hebben mooie partijen
gevochten en hebben zich niet laten kennen!

Tijn
De beginners wedstrijd was een 
toffe ervaring en het was zekers de 
moeite waard om mee te doen.



Kim
Osu
Het was een gezellige dag, welke vlot verliep. Als 
scheidsrechter zag ik het enthousiasme van de 
deelnemers. Het was heel leuk om mee te maken.

Ran
Als begeleider van mat 2 vond ik het 
samenwerken met de coaches van alle 
Dojo’s een leuke ervaring. Normaal ben 
je alleen bezig met Yin Yang.

Thijs
Heerlijk om te doen, graag tot een 
volgende gelegenheid. Respect voor alle 
karateka’s en allemaal gefeliciteerd!
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Joep
Ik vond het heel erg leuk en ben super 
blij met mijn 2e prijs. volgende keer doe 
ik weer mee.



Shihan
Wat zou je als Shihan nog moeten 

toevoegen na al deze mooie respectvolle 
reactie’s. Mijn missie is in alle opzichten 

geslaagd.
Osu

Elion
Het geeft voldoening en energie om te lezen wat een 
toernooi als dit teweeg brengt bij de jeugd. 
Dit is in mijn beleving de hoofdprijs van het toernooi.

Anja
Ben trots op wat Yin Yang neergezet heeft.
En als coach trots op alle vechters.
Ik heb een echte kyokushin mentaliteit gezien
van iedereen. Top
Osu

Alanis
Ze is supertrots op haar prestatie en 
tweede plaats. Bedankt
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