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30 jaar Sin Nyon Eine 
 
Naar aanleiding van deze gebeurtenis hebben we een boekje gemaakt dat de 

geschiedenis van onze club belicht vanaf de start in 1985 t.e.m. mei 2015.  
Er wordt 1 exemplaar geschonken aan elk lid. 
 

Wij zijn een club met een rijke geschiedenis, en daar zijn wij trots op, maar 
ondertussen blijven we ook steeds vooruit kijken om te blijven evolueren naar meer en 
beter. Er wordt hard gewerkt door vele leden, maar ook de trainers staan niet stil. Ze 

nemen deel aan stages, cursussen allerhande en coachen op tornooien. 
Ik vermoed dat het beste nog moet komen… 
 
 

Examenboek jeugd. 
 
Samen met het vorige boekje verdelen we een gedrukte versie van het examenboek 
voor de jeugd. 
 

Topsportstatuut voor Branko. 
 

Zoals iedereen waarschijnlijk al weet is één van onze leden opgenomen in het 
topsport-team van de Vlaamse taekwondo bond. 
Branko Hoebeke kreeg een topsport statuut A van het Bloso en BOIC en is nu een 
leerling aan de topsportschool te Wilrijk. We hebben ruime persaandacht hiervoor 

gekregen, de artikels zijn terug te vinden op onze website en FB-pagina. 
 
Ondertussen is hij al keihard aan het trainen met dit team, om in de toekomst te 
kunnen deelnemen aan de grote internationale tornooien. Voorlopig mag Branko nog 
deelnemen aan enkele tornooien met de club. 

 

Open Ilyo poomse en kyorugi, 3-4/10/15, Aarschot. 
 

Dit is het eerste tornooi van het 
seizoen. 

poomse: 177 participants, 44 teams, 
10 countries 
Individueel 
Alyssa (B-klasse, 18-30 jaar): 4e 
Maya (C-klasse, 9-11 jaar): brons 

Ella (C-klasse, 9-11 jaar): 5e 
Philippe (C-klasse, 12-14 jaar): zilver 
Jason (C-klasse, 9-11 jaar): 7e 
Layla (C-klasse, 15-17 jaar): zilver 
Paar: Emma-Philippe: zilver 
Team: Emma-Ella-Maya: goud 
Family: Alyssa-Maya: brons           Els-Emma: 6e 

Clubklassement: 11e (hoogst genoteerde VTB-club) 
Coach: Els Schepens 
 

 
 
 

Kalender: 

17/10/15 
BK poomse 
 
3/11/15 

Kupexamen 
 
28/11/15 
Hanmadang 
 
5/12/15 
Indoor Brussels 

 



 
 Kyorugi: 400 participants, 68 teams, 13 countries 

uitgeschakeld 1e ronde: 

Maya Hoebeke - pupil C:  
Jason Bicaj - pupil C 
Khabib Tsamaligov - cadet C 
 

Zilver: 
Branko Hoebeke - junior B+A 
 
Coach: Nestor 
 
 
 
 

 
 
Voor de vele nieuwe leden nog eens een herhaling van oudere maar actuele 

items. 

Goede afspraken-goede ....  
Op de openingspagina van onze website staat dat waarden als respect, discipline, 
zelfbeheersing en doorzettingsvermogen centraal staan. Dit betekent dus ook: 
- op tijd komen 
- groeten naar de trainer  

- dragen van een nette dobok 
- verzorgde lichaamshygiëne 
- clubpasje/kaart klaarleggen voor de training (clubpasje niet mee= geen stempeltje).  
- Toeschouwers verstoren de lessen niet 
- de leswissel verloopt vlot en ordentelijk. - enz...  
 

Het volledige dojang-reglement staat op onze website. 

 

Communicatie.  
Het grootste deel van onze mededelingen verloopt via email. Deze nieuwsbrief wordt 
ook verzonden in full colour. Als je deze niet hebt ontvangen betekent dit dat je niet in 
ons adressenbestand staat of een onjuist email-adres hebt opgegeven.  
In dit geval stuur je het best een mailtje naar katrien@sinnyon.be en 

nestor@sinnyon.be , je zal dan toegevoegd worden aan onze mailinglist.  
 
OPGELET: de volgende nieuwsbrieven van het seizoen 2015-2016 zullen enkel digitaal 
verspreid worden. 
 
 
 

 

 
Met sportieve groeten 
 
Nestor Lambrecht 
Voorzitter 

 
 

 

Club info: 

Sin nyon 
Oudenaarde (Eine) 
Serpentstraat 15 

Telefoon 

0472.95.12.45 

E-mail 
katrien@sinnyon.be 

Bezoek onze 

website! 
www.sinnyon.be 

mailto:katrien@sinnyon.be
mailto:nestor@sinnyon.be

