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Examens
Begin van deze maand waren er examens. Wat waren er weer genoeg die 
zenuwachtig waren. Iedereen heeft hard gewerkt, zichzelf verbeterd en 
nieuwe uiterste doorstaan. Iedereen die examen heeft gedaan is dan ook 
geslaagd.
Gefeliciteerd allemaal!

Pagina 1

40+ Weekend
We begonnen vrijdags met een avondtraining in het
donker en sloten af met een korte dropping, die 
iedereen extra lang heeft gemaakt. In plaats van
binnen een uur terug te zijn, hadden ze er ruim 2 uur 
over gewandeld. De zaterdagochtend werden we 
gewekt door Senpai Elion met een actieve warming-
up op muziek. Na nog een ochtendtraining met 
kata’s, zijn we richting Budel gegaan om te turnen 
in de turnhal van Turnlust. De foto’s gemaakt op 
facebook zeggen genoeg, het kind in de 40 plussers 
kwam weer terug.
Hierna hadden we een culturele excursie, bij de 
stoombierbrouwerij (leuk galgjewoord) de „pimpelier“
in Budel-Schoot. We hebben genoten onder het 
genot van een schootsbiertje. Brayn bedankt voor
het maken van de foto’s.
Bij de zwembad training waren helaas niet zoveel 
andere leden van Yin Yang. Diegene die er wel 
waren hebben een mooie zwembadtraining gehad.
Na de BBQ ‚s avonds had Senpai Anja het avond-
spel georganiseer, wat een geslaagde invulling van 
de avond was. „Kyokushin-Cluedo“
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Grote clubactie
Alle loten die we vooraf besteld hadden, hebben we uitgedeeld aan alle
leden. Top voor diegene die er meer dan 3 hebben verkocht.
Ook online zijn er al verschillende loten verkocht.
De online verkoop blijft doorgaan tot 22 november. Op de volgende link
kun je online bestellen. Je kunt deze link bijvoorbeeld delen op je social 
media, bij vrienden, familie en kennissen.
https://clubactie.nl/actie/KarateverenigingYinYangKyokushink
Als je loten zijn verkocht, lever je zsm je envelop in bij Senpai Anja.
De maximale inleverdatum is Vrijdag 7 december!!

Yin Yang uitje
Met 28 karateka’s waren we gaan Grieken in 
Weert, leuk dat er ook zoveel enthousiasme 
vanuit de jeugd kwam.
Het was een gezellige geslaagde avond.
Na het etentje zijn nog enkele van ons op stap 
gegaan in Weert en sommige van ons zagen 
de klok terug uitgaan!

                                          Zondag ‚s morgens gingen we naar de dojo, waar 
                                          een powertraining op het programma stond. We 
                                          hadden een bootcamp olv Beppie van Kessel en 
                                          eindigde de pittige bootcamp met een plank
                                          challange. Het Yin Yang record staat op 13 minuten
                                          en 40 seconde, neergezet door onze Shihan. 
                                          Het was een super geslaagd weekend. De vele 
                                          foto’s op onze facebook pagina spreken voor zich. 
Voor volgend jaar zijn alle 40plussers weer van harte welkom op 
11 tm 13 oktober. Zorg dat je erbij kan zijn. Meld je aan op onze website.
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Papendal
11 november is er weer kata- en gevechtstraining in sportcentrum 
Papendal. Deze is voor iedereen toegankelijk vanaf 12jaar voor de
kata-trainingen en vanaf 8 jaar voor de gevechtstrainingen.
Wil je in het Nederlandse selectie team komen, moet je iedere maand
naar deze gevechtstrainingen moeten gaan en aangeven aan de 
trainers dat je bij de selectie wil komen. Vanuit daar worden nog meer
trainingen gegeven.

11.00u - 12.00u  Kata training - (Syllabus, voor diegene die les geven)
12.00u - 13.00u  Kata training (hogere kata’s)
13.30u - 15.00u  Gevechtstraining

Kiyozumi Open Dutch Junior Tournament
Op 24 november gaat de selectie van Yin Yang naar dit evenement. Er zijn
al leden die zich hebben opgegeven. Het toernooi is voor de jeugd van de
leeftijd 8 tm 21 jaar.
Je kunt je nog tot 10 november opgeven bij Sensei Sandra of Senpai Twan.
De entree voor het publiek/ouders is €8,- (0-5 jaar gratis), de deuren gaan
vanaf 9.30u open en het toernooi start om 11.00u.
Waar:
Recreatiecentrum De Staver
Olympiaweg 32
3245 DL Sommelsdijk

Lady’s senimar
10 november organiseert karateschool Tomoe olv Sensei Jet,
„Female Fighting Senimar bij Emma Markwell“.
Enkele dames van Yin Yang gaan hier naar toe. Er zijn zelfs heren die de
training van Emma willen bij wonen!
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Kersttraining
2e Kerstdag is er de jaarlijkse Kersttraining. We verzamelen om 9.00 uur
bij het bejaardentehuis Mariënburght in Budel. Vanuit daar vertrekken 
we naar de Budelse bossen, waar we gaan trainen tot zelfs over de
Belgische grens heen. Waar we na een flinke eerste training getrakteerd
worden op een warme chocomel, om weer energievol de training terug
deel te nemen. We hebben voor dit jaar weer een dikke pak sneeuw besteld 
en hopen weer minder op te vallen 
dan de afgelopen jaren. De training 
gaat altijd door, behalve als het ijzelt.
Er zitten verder geen kosten aan 
deze training. Na de training drinken 
we nog na, deze consumpties zijn 
wel voor eigen rekening. Iedereen 
met een goede basisconditie en die 
2 tot 3 km kan hardlopen kan deel-
nemen aan deze kersttraining. 
Schrijf je nu in via de website, zodat
we weten hoeveel kopjes chocomel
we klaar kunnen zetten halverwege
 de training.

Osu Senpai Anja
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