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Belgisch kampioenschap 

stijl, 14/2/16. 
Het BK ging door te Neder-Over-

Heembeek. 
Er namen 11 leden deel, waarvan 9 leden 
in de individuele reeksen aantraden. 
 

Goud: 
Hoebeke Alyssa, 18-30j. - B 

Hoebeke Maya, 9-11j. - C 
Collet Philippe, 12-14j. - C 
Zilver: 
Vandermeiren Juline, 9-11j. - D 
Sami Asmaa, 15-17j. - D 
Wuytack Dorian, 18-30j. - C 
Brons: 

Vanderstraeten Layla, 15-17j. - C 
Walid Kadachi, 15-17j. - C 
Ella Penninck - Philippe Collet, paar M/F 12-14j. C 
Deelgenomen: 
Bicaj Jason, 9-11j. - C 

Jason - Emma Wauters, paar M/F 9-11j. C 
 

Clubklassement: 3e plaats                    Coach: Els Schepens en Karel Decatelle 
 
Proficiat aan alle deelnemers en coachen om Sin Nyon terug positief in de aandacht te 
brengen. 
 
Foto’s: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10156652157445533&type=1  

 

Open Turkish, 14-15-16/2/16. A- class tornooi. 
 
Branko mocht voor de eerste keer met het 
topsportteam deelnemen aan een G1 tornooi.  
Het was meteen een mooie verplaatsing naar 

Belek-Antalya in Turkije. 
In totaal namen 1523 taekwondoin deel aan 
dit tornooi. 

 
Zijn reeks, -55 kg, was de drukst bezette bij 
de junioren.  
52 spelers uit Turkije, Iran, Egypte,  Jordanië, 
Noorwegen, België, Marokko, Palestina, 
Kazachstan, Azerbaijan, Oekraïne, Frankrijk, 

Griekenland, Rusland, Zweden, Wit-Rusland, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland 
traden aan in deze categorie. 
 
Branko won zijn eerste wedstrijd  met 11-6, maar is er niet in geslaagd de 3e ronde te 
bereiken. Hij verloor zijn 2e kamp met 5-12. Een kamp winnen op zijn eerste G1 

tornooi is een mooie prestatie en een opsteker voor Branko. 
 

Wij mogen terecht trots zijn, weinigen raken zover. 
 
 
 
 
 
 

Kalender: 

 

27/2/16 
Kupexamen. 
 
5/3/16 
Challenge cup stijl, 
Tongeren. 
 

19-20/3/16 
OBK, Lommel. 
 
16/4/16 
Kids cup, Eine. 
 

23/4/16 

Tess cup sparring, 
Ham. 
 
28/5/16 
Dutch masters, 
Rotterdam. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10156652157445533&type=1


Keumgang “highgrades”, 30/1/16, Diest 
Internationaal sparringtornooi, enkel hoge banden. 
Deelnemer: Branko Hoebeke ( junior -55 kg, 12 deelnemers uit 5 landen) 

Resultaat: 
Kamp 1: 12 - 6 gewonnen. 
Kamp 2: 12 - 24 verloren.         Een uitgebreid verslag staat op onze FB-pagina. 

Coach: Nestor 
 

2e kids cup sparring, 16/4/16. 
Men kan zich inschrijven voor de kids cup vanaf 

2/2/16, dit tijdens de trainingsuren.  
5€ inschrijvingsgeld, medaille voor alle deelnemers. 
 
Vanaf 27/2/16 worden andere clubs uitgenodigd om 
zich in te schrijven voor de resterende plaatsen, 
m.a.w. eigen leden krijgen de eerste kans. 
 

Richt je gerust tot de trainers voor meer informatie. 
Dit is gericht naar taekwondo-in met weinig of geen 
sparringervaring. 
 

Licenties. 
De Vlaamse taekwondo bond heeft de 
bondsbijdrage met 5€ verhoogd, dit met ingang 
vanaf 1/2/2016. 
 

Kortingen lidgeld. 
Vanaf 2016 geven we de OK-pas korting niet meer. Dit hebben we kenbaar gemaakt 
aan het OCMW van Oudenaarde. 
 
Ter vervanging passen we terug een gezinskorting toe. 

Het 1e lid is aan 100%, een 2e gezinslid krijgt 10% en vanaf het 3e gezinslid 20% 

korting op het lidgeld. 
 
Opgelet: korting is niet van toepassing op de bondsbijdrage. 
 
Voor nieuwe leden is dit in voege vanaf 1/1/16, voor de reeds aangesloten leden is dit 
van toepassing bij de hernieuwing van de licentie in september. 

 

Wijziging trainingsschema. 
Volgend seizoen (vanaf september 2016) is er een wijziging in het schema. Dit om 
de jeugdwerking te verbeteren. 

 
Dinsdag  
18 uur - 18.55 uur (8 -12 jaar, verdeeld in 2 groepen indien mogelijk)             

19 uur - 20.30 uur (+12 jaar) 

Donderdag  
18.00 uur - 18.50 uur (6-7 jaar) 
19.00 uur – 20.00 uur  thematraining, vanaf 8e kup (zie kalender) 
Zaterdag  
17.00 uur - 17.55 uur (6-12 jaar, verdeeld in 2 groepen indien mogelijk) 
18.00 uur - 19.30 uur (+12 jaar) 
 
Aandacht: tijdens schoolvakanties enkel training op dinsdag (alle leeftijden). 
 
 
 
 
 
 

Club info: 

Sin nyon 
Oudenaarde (Eine) 
Serpentstraat 15 

E-mail 

katrien@sinnyon.be 

Bezoek onze website! 
www.sinnyon.be  

http://www.sinnyon.be/


 

 

 

 


