
Beker der Kempen Blad 1

                                   Zaterdag 4 mei waren we naar de 
                                   15e editie van de Beker der 
                                   Kempen in Beerse (B) geweest.
                                   Met 5 vechters en ouders, de
                                   Shihan, Sensei Sandra en Senpai
                                    Anja als coach en senpai Kim als
                                    hoekscheidsrechter. Het toernooi 
had 300 vechters uit verschillende landen; Denemarken, 
Zweden, Duitsland, Nederland en België.

We hadden 2  vechters voor match-making, namelijk
Robyn en Sebastian. Ze hebben alle twee sterk ge-
vochten en heel veel leerervaring opgedaan. Alle twee 
werden ze tweede. Sebastian kreeg later nog de eerste 
plaats toegekend, omdat zijn tegenstander +10 kg 
zwaarder was.
Gefeliciteerd allebei.

Bij de oudere jeugd hadden we 3 vechters, zij vochten
in een poule systeem.

>>>
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Als eerste was Tygo, in een poule van 4 met goede tegenstan-
ders. Hij wist de eerste 2 partijen te winnen en zag zijn laatste 
partij in de laatste 30 sec verloren gaan, met een wasari tegen. 
We hebben hele mooien partijen gezien en wat ben je gegroeid.
Top Tygo, gefeliciteerd met je tweede plaats!

Alec was daarna aan de beurt. Ook hij zat in een poule van 4.
Hoewel hij sterk genoeg is en een echte zware tegenstander
tijdens de partij, is het handen hoog houden echt een leerpunt
voor Alec. Maar zijn laatste partij wist hij dan echt wel te laten 
zien dat hij het wel kan. Top gevochten Alec, gefeliciteerd met je 
derde plaats.

En toen was eindelijk Yarno aan de beurt na  een lange dag 
wachten. Al eerder gezien wie de tegenstanders waren. Hij zat 
in een poule van 3 en was voorbereid om hard te moeten gaan 
werken. En hij werkte, iedere partij heeft hij anderhalve minuut 
vol gas gegeven, technisch goed gewerkt. Twee keer vol over-
tuiging de winst binnen gehaald. Super gedaan Yarno, dik 
verdiend goud voor jou!
Gefeliciteerd!
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