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Tess cup sparring, 26/4/14, Ham.

Kalender:

Laatste training
17 juli
Start training dinsdag
12 augustus
Alle trainingen
Vanaf september
Open Ilyo stijl
4/10/14
Open Ilyo sparring
5/10/14
Open West-Vlaams
sparring
18/10/14
International masters
Limburg sparring
8/11/14
Nong jang masters
sparring A klasse
22/11/14

De Tess cup sparring was een pittig tornooitje, met
deelnemers uit o.a. Duitsland, Denemarken, Jordanië,
Israel....
Lom-Ali mocht de spits afbijten, jammer genoeg een
zeer kort gevecht. Na enkele trappen had Lom zich
bezeerd aan zijn voet en moest de wedstrijd staken.
Branko Hoebeke stond terug in een sterke reeks
maar werkte beheerst en gecontroleerd zijn beide wedstrijden af. HF 3-1 en F 7-4,
dus goud voor Branko.
Turpal Ali kwam in de finale uit tegen een medaillewinnaar
van het OBK. Turpal begon sterk met aanvallend tkd, maar
na deze korte reeks trok de tegenstander alle registers
open en overdonderde Turpal compleet. Zilver voor TurpalAli. Het enige antwoord hierop kan zijn....hard trainen.
Katrien Drieskens sloot halve finale af met 13-4 winst. De
finale ging een zeer zware dobber worden, de
tegenstandster ( ex-topsportschool) had haar eerste kamp
gewonnen met een KO na een 20-tal seconden en de halve finale was beslecht
met 15-0 in de eerste ronde. En zo begon Katrien dus haar finale en verloor ze die
met 2-14 op het einde van de tweede ronde.
1x goud en 2x zilver met vier deelnemers op een sterk bezet tornooi. Een zeer
goed resultaat. Proficiat aan alle vier voor hun inzet, want sparring is letterlijk en
figuurlijk bloed, zweet en tranen. En ze waren alle drie aanwezig.

Open Limburgse sparring (17/5/) en stijl (18/5),
Zonhoven.
We traden aan met twee kampers, 1x goud en 1x zilver voor
Branko Hoebeke en Turpal-Ali Sjeptukaev.
Op het open Limburgs kampioenschap stijl behaalde Maya
Hoebeke zilver en Simarjot Singh een bronzen plak. Het
jongens synchroonteam (Flor de Bock-Tibo VandenabeelePhilippe Collet) pakte de eerste plaats. Zeven leden namen
hieraan deel.
Sin Nyon eindigde derde in het clubklassement. Een mooie
afsluiter van het stijl-seizoen.

Danexamen, 10/5/14 Wommelgem.
Els Schepens, jeugdtrainer
van de -9 en stijlcoach,
behaalde haar 3e dan
(zwarte gordel) tijdens het
danexamen van de Vlaamse
taekwondo bond te
Wommelgem.

Dutch Masters sparring, 24/5/15, Rotterdam.
De afsluiter van ons sparringseizoen zou geen
eenvoudige opdracht worden.
Met 700 deelnemers uit een pak Europese
landen (en verder) waren er veel kampen op een
hard en hoog niveau.
Er werden enkel B en A klasse kampers
toegelaten.
We namen deel met drie leden, Branko, TurpalAli en Katrien.
Turpal Ali is bestolen geweest van een medaille.
Na een walk-over in de 1/8 finale met 13-1,
werd in de 1/4 finale alle verbeelding getart.
Met 3-3 op het scorebord maakt Turpal een tweepunter 2 seconden voor het
einde. Eén punt komt bij op het scorebord (4-3) de hoofdscheidsrechter moet dan
nog één punt extra toekennen aan ons...maar ze geven twee punten aan de
tegenstander en beeindigen de wedstrijd. Turpal-Ali verliest met 4-5.
Onbegrijpelijk. Geen enkele scheidsrechter van dat plein durfde me ze zelfs in de
ogen te kijken als ik om uitleg vroeg. Zonder dit schandalig gebeuren had TurpalAli de beste kansen om de gouden medaille te bemachtigen.
Branko Hoebeke behaalde zilver, na verlies in de finale met
6-9 na een keiharde kamp.
Katrien Drieskens trad aan in de A klasse in een sterk
bezette reeks met o.a. iemand van het Australisch
nationaal team. Katrien werd uitgeschakeld door een
ervaren internationale kampster (EK en WK-deelnames) en
kwam zonder kleerscheuren van de mat. Wat niet van alle
deelneemsters in haar categorie kon gezegd worden.

Seizoen 2013-2014.
We hebben afgelopen seizoen deelgenomen aan 8
stijlwedstrijden en 10 sparringtornooien. Met een Belgisch kampioene sparring,
deelname aan het OBK-sparring, een 2e plaats in het clubklassement op het BKstijl en verkozen tot sportclub van het jaar, mogen we spreken van een super
geslaagd seizoen.
In stijl behaalden we 26x goud, 14x zilver en 8x brons. Een top drie in het
clubklassement werd 7x bereikt.
Bij sparring veroverden we 12x goud, 6x zilver en 5x brons. Waarvan een
aanzienlijk deel in de A klasse.
27 leden namen deel aan één of meerdere tornooien. Bedankt voor jullie
deelname(s).
De clubkampioen is Branko Hoebeke, met vijf podiumplaatsen op stijlwedstrijden
en 8 medailles (A klasse) behaald op sparringtornooien en deelname aan het OBK
staat hij met ruime voorsprong op de eerste plaats.

Club info:

Wij hopen dat veel leden zich kunnen motiveren om komend seizoen deel te
nemen aan tornooien, zowel sparring als stijl. Dit kan het niveau van onze club
enkel positief beinvloeden.

Sin nyon
Oudenaarde (Eine)
Serpentstraat 15

Vakantie.

Telefoon
0472.876.374

In juli gaan de trainingen door op donderdag 3-10 en 17 juli. Dit van 19u tot
20u15 voor alle leeftijden.
We houden dan een zomerstop van drie weken, om terug te starten op dinsdag 12
augustus om 18u15 voor de jeugd en om 19u15 voor de +12. In augustus enkel
training op dinsdag.

Bezoek onze website!
www.sinnyon.tk
secretariaat.sinnyon@gmail.
com

De zomervakantie gaat van start, dit betekent een aangepaste trainingskalender.

De zaterdag- en donderdagtrainingen hervatten vanaf september.

Prettige vakantie!!!!!

