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 Open Belgisch kampioenschap, 5 en 6 april, Lommel. 
Voor de derde keer in onze clubgeschiedenis nam een clublid deel aan dit 
internationaal  tornooi met 830 kampers uit 43 landen. 
Branko Hoebeke nam deel bij de aspiranten -45kg, een reeks met 23 deelnemers uit 
11 landen. 

Branko heeft gekampt voor wat hij waard was, ondanks 

een hoogstwaarschijnlijke hoofdtreffer die niet gescoord 
werd, was de Duitse tegenstander (1e dan) iets 

efficienter en meer ervaren op dit niveau.  
Zeer sportief was deze niet, hij heeft Branko een keiharde 
trap in het aangezicht gegeven toen deze viel en werd 
niet bestraft.  Enkele betwistbare scheidsrechterlijke 
beslissingen hebben het verloop van de kamp zwaar 

beinvloed. 
 

Toch een dikke proficiat aan Branko, want hij heeft bewezen op dit niveau te kunnen 
meespelen. 

 

Sparringstage, 29/3/14. 
Wij waren best trots dat we toptrainer 
Moustapha Akkouh mochten 

verwelkomen in ons bescheiden clubje. 

 
Wij hadden nog nooit een trainer met zo 
een uitgebreid palmares mogen 
verwelkomen. 
Eén van de clubleden die hij had 
meegebracht heeft zelfs tweemaal een 

kwartfinale bereikt op een WK-sparring. Weinigen beseften het, maar het was een 
uniek moment voor onze club. 
Het waren uiterst leerrijke een aangename trainingssessies en alle deelnemers waren 
uiterst tevreden. 

 

Vlaams kampioenschap sparring, 23/3/14, Diepenbeek 
Wij werden vertegenwoordigd door Lom-Ali Sjeptukaev 
(debutant C) en Branko Hoebeke (Aspirant B+A). 

 
Beiden keerden met een 1e plaats huiswaarts. Proficiat 
 

 

Trofeekast. 
 
Door de schuld van het 
stijlteam barstte onze oude 

kast uit zijn voegen.  
 
Stefaan Hoebeke heeft ons een nieuwe, prachtige kast 
gemaakt. Alle materialen zijn geschonken door zijn 
werkgever, LUCAPLAST- GROEP CNUDDE.  
Hartelijk bedankt hiervoor. 

 

Ook de veiligheid is niet verwaarloosd, de deuren zijn 
dubbelgelaagd veiligheidsglas. 
 
 
 

 
 

 

Kalender: 

 

  26 april 

Tess cup sparring 

Tessenderlo 

 

17 mei 

Open Limburg stijl 

 

18 mei 

Open Limburg 

sparring 

 

24 mei 

Dutch masters 

Sparring en stijl 

Rotterdam (NL) 

 

3 juni 

Kupexamen 



Challenge cup poomse, 2/3/14, 

Tongeren. 
Goud: Maya Hoebeke. 

Zilver: Alyssa Hoebeke 

Deelgenomen: Branko Hoebeke 
Coach: Els Schepens 
Clubklassement: 17   
 
Een zeer mooi resultaat op dit tornooi, waar 237 
deelnemers uit zeven landen aan deelnamen. 
 

Televie cup poomse, 9/3/14, Namen. 
Goud: 
Tibo Vandenabeele, Alyssa Hoebeke,Branko Hoebeke, 
Philippe Collet. 

Synchroonteams: Emma, Ella en Maya (debutant C) en 
Flor, Tibo en Philippe (junior C). 

Zilver: 
Lotte Lambrecht 
Brons: 
Maya Hoebeke, Flor De Bock. 
Deelgenomen: 

Ella Penninck (7e), Emma Wauters (5e) 
Clubklassement: 1e                   Coach:Els Schepens en Karel Decatelle. 
 

Initiatietrainingen. 
Op maandag 10 maart en dinsdag 11 maart werd in cultureel centrum De Schakel in 
Waregem de Noord-Zuid beurs georganiseerd.. De organisatie is een samenwerking 
van de stad Waregem en de vzw Afrika ad home.  
Er werden verschillende initiatiesessies gegeven aan de kinderen door Frederik 
Penninck. Dit opgesplitst in groepen. 
In totaal werden 166 kinderen en leerkrachten 

bereikt ! 

 
Op 31 maart en 4 april werden er in het 
Koninklijk Atheneum verschillende initiatielessen 
Taekwondo gegeven en dit in het kader van de 
Europese week. 
De doelgroep waren jongens en meisjes van het 

vierde jaar secundair (16-17 jaar). De lessen 
werden verzorgd door  Els Schepens.  
In totaal werden een 120 tal leerlingen bereikt. 
Een heel dikke merci aan Frederic Penninck (maandag 1/4) en Jeremy Maladry (vrijdag 
4/4) voor hun assistentie en medewerking . 
 

Open Mosan stijl, 12/4/14, Profondeville. 

Goud: Branko Hoebeke (junior B), Katrien Drieskens (senior B), Evelien Wielfaert 
(senior C) en Maika Maes (kids D). 
Emma Wauters – Philippe Collet (paar C).  
Emma-Ella-Maya (synchroon C) 

Zilver: Philippe Collet (aspirant C) en Flor 
De Bock (junior C). Flor-Evelien (paar C). 
Deelgenomen ind.: Simarjot Singh 
(junior C), Caroline Kim, Emma Wauters, 
Maya Hoebeke (debutant C). 
Clubklassement: 3e  
 

Coach: Els en Karel 
 
 
Een paar dagen ervoor zijn Branko, Maya, 

Ella, Philippe en Emma samen met Els en 
Karel naar een stijlstage geweest bij Master Park Yongnae in Ciney. 

 
 
Er wordt duidelijk op alle fronten goed werk geleverd, doe zo verder……..of zoals Els 
het zegt  

Hop hop hop, Sin Nyon aan de top. 

 

Secretariaat.sinnyon@gmail.com 
 

www.sinnyon.tk 
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