
Jeugdexamens

                                  Woensdag 11 december, het 
                                  allereerste examen voor onze
                                  nieuwe groep in Eindhoven. Alle
                                  twee zijn ze nog minder dan drie
                                  maanden actief in onze karate-
school, maar door de privé lessen die ze samen krijgen
van Senpai Anja en hun wilskracht
om te willen leren, hebben ze afge-
lopen woensdag laten zien dat een
examen volgens de syllibus gewoon 
kan en zijn succesvol geslaagd.
Senpai Anja is terecht op deze twee kanjers. 
Gefeliciteerd!

Vrijdag 13 december was het dan tijd voor de jeugd in
Budel. 
Van te voren hebben we aangekondigd dat we
de syllibus zullen hanteren en dat ze zekere moeten
zijn van hun kennis als ze op examen gaan.
Hierdoor waren er dan ook minder examenkandidaten.

In de eerste jeugd groep waren ze met zijn zessen,
Robin, Renske, Daan, Marijn, Alanis en Ted.

#Jeugdexamen



Eén voor één moesten ze laten zien wat ze moesten
kennen en dat viel behoorlijk tegen voor verschillende.
Daan en Ted vonden het zo moeilijk dat het dit keer niet
lukte, Marijn heeft echt met de hakken over de sloot
zijn examen gehaald. En de drie dames, Robin, Renske 
en Alanis zijn alle drie geslaagd.
Gefeliciteerd.

In de tweede jeugdgroep, hetzelfde; ook hier minder 
examenkandidaten dan tijdens de examentrainingen.
Timon, Owen, Carlijn, Alec en Tygo dachten dat ze de 
exameneisen wel onder de knie hadden, maar in deze 
groep bleek dat ze nog echt moeten sleutelen aan hun 
kennis. Geen van hen heeft dit examen doorstaan.

Het was van te voren aangekondigd, welke stof we 
zouden examineren. Iedereen heeft de kans gehad om 
zich daarop te richten in de examentrainingen. 
Als er iets is wat je niet snapt of ergens moeite mee 
hebt? Yin Yang heeft kader genoeg waaraan je het kunt
vragen.

Het volgende examen is op woensdag 8 april in
Eindhoven en vrijdag 10 april in Budel.
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