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Vakantie.
De zomervakantie is begonnen, dit betekent een aangepaste trainingskalender.

Kalender:
International
Masters NRW,
26/9/2015, Bonn Duitsland
Open Ilyo poomse
en kyorugi,
3-4/10/15,
Aarschot.
BK poomse
17/10/15
Kup-examen
31/10/15

We houden dan een zomerstop van vier weken, om terug te starten met de reguliere
trainingen op dinsdag 18 augustus om 18:00 voor de jeugd en om 19:15 voor de +12. In
augustus enkel training op dinsdag en donderdag.
De zaterdagtrainingen hervatten vanaf september.
Om beter voorbereid te zijn op de eerste wedstrijden van het seizoen hebben we besloten
om extra trainingen toe te voegen in augustus.
Deze gaan door op donderdagen 6-13-20 en 27 augustus van 19:15 tot 20:30 en zijn
sparringgericht. Deze staan open voor iedereen vanaf 8 jaar.

Prettige vakantie!!!!!

Poom-graad voor Branko Hoebeke
Op het jongste dan-examen van de 'Vlaamse Taekwondo Bond' behaalde
Branko Hoebeke (14j) uit Eine de eerste poom. Een poom-graad is een zwarte
gordel voor -15 jarigen.
Branko is het eerste jeugdlid van Sin Nyon die dit presteert in het 30 jarige
bestaan van de club en het was van 1997 geleden dat een Einenaar een 1e
zwarte gordel behaald.
Nogmaals proficiat.

Kids cup kyorugi
Onze eerste 'kids cup' was een regelrecht succes. Dankzij de sportieve kids die deelnamen en de
fantastische groep medewerkers, is dit een leuke namiddag geworden.
Foto’s zijn te bekijken op

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10155687590080533&type=1
en
https://photos.google.com/album/AF1QipMDNBG3KxRcZvMxfeAX5ndY1qRMSF6zhrpxSwXs

Nabeschouwing wedstrijdseizoen 2014-2015.
We zakken naar de 25e plaats in het VTB clubklassement van het afgelopen wedstrijdseizoen.
Niet slecht, als je in rekening neemt dat we maar aan 3 van de 6 puntentornooien hebben
deelgenomen met 1 à 2 deelnemers.
PS: er bestaat enkel een klassement voor sparring.
We namen afgelopen seizoen deel aan 7 sparringwedstrijden en behaalden 3x zilver en 4x
brons.
Vier stijltornooien waren we present en behaalden 12x goud, 5x zilver en 6x brons + 2x 1e en
1x 2e in het clubklassement.
Op het eerste hanmadang tornooi in Belgie veroverden we 7x goud, 6x zilver en 4x brons....
Ondanks een flinke aderlating van onze sparringleden afgelopen seizoen kunnen we tevreden
terugblikken.
Branko Hoebeke heeft zich na zijn overstap bij de juniors staande gehouden en enkele
podiumplaatsen veroverd in de A-klasse.
Het bewijst nog maar eens, dat naast talent men een pak karakter en doorzettingsvermogen
nodig heeft.
Of zoal Karim Dighou (trainer topsport) mooi verwoordde in het interview op sporza; iedereen
wil kampioen worden, maar weinigen hebben er alles voorover.
Op naar volgend seizoen....talent is aanwezig in de club, maar hebben ze ook de rest?

VTB-website
Er worden door andere clubs en de federatie regelmatig stages en cursussen
allerhande georganiseerd. Het is dus aangewezen dat men naast onze website,
regelmatig eens de website van de VTB bezoekt
www.taekwondo.be
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