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NATIONALE HAPKIDO DANEXAMENS; 
Op zondagmiddag 31 januari hebben in Haarlem de nationale Dangraad examens plaatsgevonden. Alle 
kandidaten werden bijna 5 uur lang getest op pure zelfverdedigingstechnieken, breektesten en theorie.  
Namens Yashindo hebben Stefan, Sigwin en Jiewan met succes deelgenomen.  Yashindo heeft vanaf nu 5 
dangraad houders in de gelederen. Stefan van Gestel en Sigwin Schlotter behaalden hun 1e Dan en Jiewan 
Sewdoelaré zijn 2e Dan.   
 

 
 
 
 
 
 
Inmiddels is bekend geworden dat Pierre toestemming heeft gekregen van grootmeester Hong Sik Myung, 
president van de Hapkidowon W.H.H. om voor het eind van dit seizoen voor zijn 5e Dan examen op te mogen 
gaan en heeft Edvard van de Bilt  aangegeven graag te gaan trainen voor zijn 3e Dan. 
 
 
 
YASHINDO HAPKIDO EXAMENS; 
Afgelopen woensdag 3 februari  vonden de Yashindo Hapkido examens plaats in onze Dojang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle leerlingen die klaar waren voor het examen mochten hun vorderingen tonen. Voor het eerst zat er een 
examencommissie van 5 Dan graad houders aan tafel te jureren. De spits werd afgebeten door de jeugdgroepen 
die ruim 2 uur lang hun technieken toonden. Ondanks dat de zenuwen duidelijk voelbaar waren, misschien ook 
omdat veel ouders en broers of zusters aanwezig waren om te kijken, kon de examencommissie iedereen 
feliciteren. Sommige leerlingen sloegen zelf een band over. Nadat er een groepsfoto werd gemaakt met bijna 
alle Yashindo leden erop kon het examen beginnen voor de volwassen leerlingen. Toen de avond om 22.15 uur 
ten einde was mochten ook zij allemaal een nieuwe kleur band omdoen. Een fantastische prestatie en natuurlijk 
willen wij alle geslaagden feliciteren met dit succes! 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

http://www.yashindo.nl/


 
2 

GEEN LES OP DE VOLGENDE FEEST EN VAKANTIEDAGEN! 
Krokusvakantie  zaterdag 27 februari tot en met zondag 6 maart 
2e paasdag   maandag 28 maart 
Meivakantie       zaterdag 30 april tot en met zondag 8 mei 
Koningsdag  woensdag 27 april 
2e Pinksterdag  maandag 16 mei  
 

INTERNATIONAL MARTIAL ARTS HALL OF FAME 2016 
Op zaterdag 2 april World seminar met diverse grootmeesters uit binnen en buitenland 

Galavond / Award Uitreiking 
Op zondag 3 april Open Europese kampioenschappen Martial Arts 
 

Dit grote evenement met vele Martial Arts grootmeester en meesters en beoefenaars uit binnen en buitenland, 
waaronder 4-voudig K1 Wereldkampioen Sem Schilt, zal plaatsvinden in de Schildkamp te Asperen.  
 

Ook zal er tijdens de Gala avond/Award uitreiking een optreden zijn van MTV award winnares (2001), de 
singer/songwriter zangeres Judith Jobse uit Culemborg zijn. Namens Yashindo zijn Pierre en Edvard 
genomineerd voor een award.   
 

FACEBOOK 
Wisten jullie trouwens dat Yashindo ook een Facebookpagina heeft?? Best leuk om eens op te kijken! Stuur ons 
een vriendschapsverzoek. Wellicht kun je ook familie, vrienden en vriendinnen uitnodigen deze pagina leuk te 
vinden… ?! Tot nu toe 117 likessss…. Wij zijn benieuwd!!  
 

EXTRA TRAINEN 
Binnen Yashindo bestaat er de mogelijkheid voor volwassenen om na de regulier les (einde 21.30 uur) door te 
trainen tot 22.00 uur. Bijvoorbeeld voor een examen of voor de Open Nederlandse Kampioenschappen 
Hapkido. Op donderdagen is er ook ruimte om extra te trainen als er geen cursus gegeven wordt! Tijd? van 
19.00 uur tot 20.30 uur. Extra trainen kan overigens alleen onder toezicht van een volwassen Hapkido lid! 
Zonder toestemming van Pierre is het beoefenen van andere sport niet toegestaan!!  
 

ZELFVERDEDIGING VOOR VROUWEN  (beginnerscursus en gevorderden cursus) 
Vanwege het succes van de cursus zelfverdediging voor vrouwen starten wij op korte termijn voor de derde 
keer hiermee. Deze veelzijdige cursus omvat 6 lessen van anderhalf uur en behandeld o.a. houding en 
weerbaarheid in veelvoorkomende praktijksituaties. De lessen worden verzorgd door Pierre en Edvard. 
 

Meer informatie omtrent deze interessante cursus vind je terug op onze website. Wij verwachten dat er rond 
mei  of juni ook met een gevorderden cursus zal worden gestart.  
 

Ken of weet je iemand die baat heeft bij de beginners cursus? .. meld je dan bij Pierre of Edvard. Ook workshops 
in weerbaarheid bij bedrijven en particulieren behoren tot onze mogelijkheden! 
 

WEBSITE 
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor een webmaster zijn wij zeer verheugd met de 
response van Joyce van der Burgh. Zij heeft aangegeven onze website te willen gaan onderhouden. De prognose 
is dat voor het einde van dit seizoen de website zal zijn geoptimaliseerd.  
 

Heb je suggesties of andere ideeën ter verbetering van de website? .... of mis je iets?? Neem dan contact op met 
Edvard (edvardvandebilt@hotmail.com )of spreek hem aan tijdens de lessen. Alle positieve feedback is van 
harte welkom!! 
 

IHC HAPKIDO STAGE GLEISDORF (OOSTENRIJK) 
Van vrijdag 26 t/m zondag 28 mei zal er in Gleisdorf een Internationale Hapkido stage worden georganiseerd 
o.l.v. Grootmeester Franz-Josef Wolf– 7e Dan Hapkido en president van de International Hapkido Corporation. 
 

Gleisdorf ligt in Oostenrijk tegen de Sloveense Grens aan op een afstand van 1150 km van Culemborg. In 
overleg zal voor alle deelnemende Yashindo leden naar betaalbare slaapruimte worden gezocht in de omgeving 
 

Wij hopen met een grote groep leden deel te nemen, dus heb je zin om mee te gaan? Meld je dan aan bij Pierre. 
 

Wil je de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dat kan! Stuur dan een e-mail aan;   
edvardvandebilt@hotmail.com  

en je wordt aan de mailing lijst toegevoegd. 
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