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Colofon 
 
Voor jullie ligt de eerste Yoi sinds jaren! Een paar enthousiaste-
lingen besloot er nieuw leven in te blazen. In de Yoi, die 3 á 4 
keer per jaar wordt uitgebracht, vind je allerlei rubriekjes, inter-
views, verslagen en verdere informatie. We hopen dat jullie het 
nieuwe clubblad leuk vinden. We zijn dan ook van plan om nog 
heel veel Yoi’s te gaan maken, maar daarbij hebben we wel wat 
hulp nodig! Hebben jullie nog iets leuks voor in de Yoi? Mail het 
dan naar de redactie (yoi@karateteteringen.nl), of geef het ge-
woon af aan ons. Blader maar snel verder, veel leesplezier en 
tot de volgende Yoi. 
 
de redactie 
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Bestuurlijke mededelingen 
 

Op de eerste plaats wil het bestuur iedereen enorm bedanken 
die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Yoi. Het is 
goed nieuws voor de vereniging dat er weer een clubblad is. We 
hopen dat de redactie enthousiast bezig blijft om nog vele Yoi’s 
te maken. 
 
Verder maakt het bestuur de  leden (cq. ouders van leden) erop 
attent dat er soms grote betalingsachterstanden van lidmaat-
schapgelden optreedt. Wij verzoeken iedereen dus tijdig te beta-
len, zodat we niet eindeloos hier achteraan moeten gaan. Om 
betalingen te vereenvoudigen en uiteraard met regelmaat te la-
ten verlopen, bestaat ook gelegenheid voor automatisch incas-
so. 
 
Tot slot is Peter Kneefel onlangs toegetreden tot het bestuur als 
secretaris, waarmee het bestuur weer voltallig is. De overige 
leden zijn Ton Chau (voorzitter) en Ton Stoop (penningmeester). 
 

Agenda 
 
7 maart Open Nederlands Kampioenschappen (KBN) 
12 april Zuid Nederlandse Kampioenschappen (KBN) 
17 mei Open Hoornse Kampioenschappen 
6 juni NK teams cadetten en junioren (KBN) 
medio juni 12-uurstraining 
medio mei clubkampioenschappen 
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Interviews met het bestuur en het 
technisch team 
Michel van den Broek, Ton Chau, Michel Kievits, Peter Kneefel, 
Ton Stoop en Arjan Zonneveld 
 
Wat is je leeftijd? 
Michel: 44 jaar. 
Ton: 60 jaar. 
Kiwi: 39 jaar. 
Peter: 49 jaar. 
Stoopje: 61 jaar. 
Arjan: 41 jaar. 
 
Verliefd, verloofd, getrouwd of happy single? 
Michel: Getrouwd met Erny. 
Ton: Getrouwd met Monique. 
Kiwi: Getrouwd met Kirscha. 
Peter: Happy getrouwd met Ana Maria Polonio (spaanse schone red.) 
Stoopje: Dit jaar 40 jaar getrouwd met Ineke. 
Arjan: Getrouwd met Nathalie (10 jaar). 
 
Kinderen? 
Michel: 2, Jannic en Nine. 
Ton: 2, Ruben en Judy. 
Kiwi: 4 jongens, Felix, Khylen, Yuno en Talyn. 
Peter: 2 jongens, Mitchell en Kenny. 
Stoopje: 2 meiden, 38 en 36 jaar. 
Arjan: 2, Femke en Sepp. 
 
Beroep/Hobbies? 
Michel: Projectmanager, sleutelen (auto’s en motor) en knutselen. 
Ton: Docent Duits. 
Kiwi: Zelfstandige, persluchtduiken en salsadansen. 
Peter: Program manager, Spaans & Indisch koken, karate 
Stoopje: Al 39 jaar buschauffeur, fotografie. 
Arjan: Docent, karate en hardlopen. 
 
Hoe lang doe je al karate, en waarom ben je karate gaan doen? 
Michel: 20 jaar, omdat het een sport is waarin je alles kunt geven. 
Ton: 19 jaar, vanaf 1990, omdat mijn zoon al karate deed. 
Kiwi: 24 jaar, als zelfverdediging. 
Peter: 12 jaar kyokushinkai en 5 jaar shotokan, voor de zelfdiscipline. 
Stoopje: Vanaf november 1981. Via Bert Pijpers. 
Arjan: 24 jaar, sinds maart 1985, leek me leuk. 
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Welke band heb je? 
Michel: Zwart, eerste dan. 
Ton: Zwart, eerste dan. 
Kiwi: Zwart, derde dan. 
Peter: Zwart, eerste dan. 
Stoopje: Bruin. 
Arjan: Zwart, derde dan. 
 
Wat zijn je favoriete kata’s? 
Michel: Kanku Dai. 
Ton: Enpi. 
Kiwi: Goju Shiho Sho. 
Peter: Tekki Shodan en Enpi. 
Stoopje: Heb ik niet, alle dus. 
Arjan: Allemaal. 
 
Wat zijn je favoriete eten en drinken? 
Michel: Italiaans, cola en water. 
Ton: Chinees, rode wijn. 
Kiwi: Vegetarisch, cola. 
Peter: Paella, soto ayam, sateh kambing, shoarma en mojito om weg te spoelen. 
Stoopje: Ik lust alles, met daarbij een biertje. 
Arjan: Tapas, fris of een wijntje. 
 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Michel: Frankrijk. 
Ton: China. 
Kiwi: Heel de wereld eigenlijk. 
Peter: Indonesië, Spanje en Amerika. 
Stoopje: Frankrijk, Italië en Joegoslavië 
Arjan: Spanje (Catalonië) 
 
Wat zijn je favoriete muziek, boek, acteur en/of film? 
Michel: Disco en R&B, Wilbur Schmit, Kevin Costner, Dances with Wolves. 
Ton: Klassiek, Faust (Goethe), John Wayne. 
Kiwi: Salsa, Dune, Anthony Hopkins, the Discovery Channel. 
Peter: R&B, oude Rock (Eagles, CCR) 
Stoopje: Vooral 60’s, stripboeken, Jet-Li (Bruce-Lee), the Bold 
Arjan: Queen, Guus Meeuwis, CSI en Harry Potter. 
 
Wat is je favoriete sport? 
Michel: Karate. 
Ton: Vechtsporten, voetbal. 
Kiwi: Karate en Aikido. 
Peter: Karate, voetbal en basketbal. 
Stoopje: Karate. 
Arjan: Karate 
 
(vervolg op pagina 11) 
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Karate-do Bond Nederland 
een introductie 

 

De karate-do Bond Nederland, ook wel KBN 
genoemd, is één van de belangenorganisaties 
waarbij onze vereniging is aangesloten. 

Onder de paraplu van deze organisatie is een aantal karatestij-
len vertegenwoordigd. Naast Shotokan karate zijn dat nog Wado
-ryu, Shito-ryu en Goju-ryu karate. 
De KBN houdt zich bezig op het gebied van topsport en de sti-
mulatie hiervan, wedstrijden, het opleiden van leraren, assisten-
ten en scheidsrechters en het afnemen van examens. 
Eens in het kwartaal brengt de KBN “de Taiko” uit, een blad met 
daarin aandacht voor wedstrijden, technische informatie en regi-
onaal nieuws. 
Aangezien de meeste leden van onze vereniging pas in contact 
komen met de KBN tegen het tijdstip dat zij gaan trainen voor 
het eerste dan examen, adviseren wij om ook dan pas lid te wor-
den. Wél wordt al regelmatig bij regionale toernooien KBN lid-
maatschap verplicht. Deze regel geldt al voor nationale en inter-
nationale toernooien. Voor de leden die deelnemen aan dit soort 
wedstrijden en de jeugdleden van de wedstrijdgroep is KBN-
lidmaatschap dus noodzakelijk en adviseren wij om lid te worden 
van de KBN op het moment dat je in de wedstrijdgroep traint. 
Op dit moment betekent de KBN vrij weinig voor onze vereni-
ging. Nu heeft de vereniging vooral met de KBN te maken voor 
wat betreft zwarte band examens, wedstrijden en stagetrainin-
gen. 
Wellicht als de deelnemers aan de wedstrijdtrainingen en de 
overige leden die wedstrijden doen, goed presteren, zullen we in 
de toekomst weer een delegatie hebben die deel kan gaan ne-
men aan kernploegtrainingen en internationale toernooien. 
Tot dat moment, moeten we gewoon veel trainen en zweten... 
 
Michel 
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Puzzel voor de kids 

y o k o g e r i n i i 

s n e k a r u u h p r 

o o a e t o k c i s e 

k i g e r i a h h n g 

u k e n t d c u a i i 

t w a e a a t d h u b 

o d h b d o u s e s o 

h a i t o h a k i h t 

i k r y c w p i a i e 

j w a z a r i a n r a 

i q v m k y u i s o m 

Zoek in alle richtingen, van onder naar boven, van links naar 
rechts, van achter naar voren en andersom en diagonaal in alle 
richtingen. 
kiba-dachi : paardenstand kion : opstelling 
haito : binnenkantmeshand kiai : krachtkreet 
uchi : van binnen uit chudan : midden 
uraken : omgedraaide vuist ushiro : achterwaarts 
shuto : meshand nukite : speerhand 
keage : hoge trap (afweer) dachi : stand 
geri : trap (schop) kote : onderarm 
mawashi : om de hoek hira : bovenkant 
yoko-geri : zijwaartse trap hiji : elleboog 
wazari : half punt dan : man 
uke : afweer kyu : jongen 
heians : schijngevechten 
sokuto : mesvoet 
mae-tobi-geri : vliegende voorwaartse trap 

Andre Uitslag in de 
volgende Yoi. 
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Bassai Dai 
Enbusen (stappenplan van een kata) 

Alleen beschikbaar 
in het Duits!! 
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Puzzel voor de oudjes 
1 2 3 4   5 6 7 8 9 

10     11  12    

13    14  15     

17   18    19    

  21    22  23   

 24    YO
I 

 25    

26  27  28  29    30 

31 32  33  34    35  

36  37  38    39   

40   41    42    

43      44     

Horizontaal 
1) opwaarts (jap.) 5) meshandslag (jap.) 10) koraaleiland 12) 
kleur 13) calorie (afk.) 14) lof 16) hevig 17) hoog niveau (afk.) 
18) inkasseren 20) pers. Vnw. 21) plaats in Gelderland 22) in-
wendige hoek in muur 24) klap 25) gedekte tafel 27) infiltrant 29) 
kap 31) operatiekamer (afk.) 33) uitnodiging 35) dwars rondhout 
36) niet uitgezonderd 38) fam.naam watervogels 39) toverheks 
40) autoped 42) verdriet 43) stoot (jap.) 44) clubblad van KBN 
Verticaal 
1) boot 2 NAVO (frans) 3) roeipen 4) reeds 6) halt! 7) afweer 
(jap.) 8) uitdrukking 9) muziekinstrument 11) boedhistische medi-
tatie 14) een zekere 15) loop 18) een vol punt (jap.) 19) 2de 
(jap.) 21) rivier in Utrecht 23) puntbaardje 26) heildronk 28) tod 
29) slonzige vrouw 30) overschot 32) braaksel 34) man (jap.) 35) 
soort kraai 37) biljartstok 39) harde steen 41) paardekracht (afk.) 
42) schuif/opbergruimte 
  

27 18 13 6 21 28 

Andre Uitslag in de 
volgende Yoi. 



Wedstrijden, goed voor ons? 
 
Sinds enige tijd vinden er op de vrijdagavonden weer wedstrijd-
trainingen plaats. Wedstrijden, een onderwerp waar wel eens 
een meningsverschil over is geweest binnen onze vereniging. 
Moeten wij als vereniging deel nemen aan toernooien en zo ja, 
tot welke niveau moet dat dan gaan? 
Binnen onze vereniging hebben we 
te maken met veel verschillende 
mensen met evenveel verschillende 
ambities op het gebied van karatebe-
oefening. Eigenlijk willen we allemaal 
hetzelfde, namelijk het trainen van 
karate. De één wil dit graag doen 
door middel van wedstrijden, de an-
der wil bijvoorbeeld alleen kata of 
alleen kumite trainen en weer een 
ander heeft absoluut geen interesse 
in wedstrijden. Om toch in een be-
hoefte te voorzien hebben bestuur en 
technische staf besloten actief deel 
te nemen aan wedstrijden, mede 
omdat dit als een belangrijk hulpmid-
del wordt gezien ter ondersteuning van de gebruikelijke trainin-
gen. Wedstrijden dragen op vele manieren positief bij aan het 
leren van karate, het stimuleert mensen, het leert iemand om 
gaan met spanning en angst, het leert iemand om door te zetten, 
het ontwikkelt lichaam en geest en het geeft zelfvertrouwen. 
Wanneer men wedstrijden ziet als ondersteuning van de trainin-
gen blijft men op een gezonde manier bezig. Iemand die goed 
presteert bij het uitvoeren van kata’s of enkele handigheidjes 
heeft eigen gemaakt bij kumite behoeft nog geen goed karateka 
te zijn. Er zijn ook maar weinig mensen die veel aan wedstrijden 
hebben gedaan en daarnaast ook nog intensief op de andere 
onderdelen van de sport trainen. Moeten we dan terughoudend 
kijken naar wedstrijden? ... NEE, absoluut niet. Wedstrijden zijn 
gezond en horen er bij. We moeten echter het groter belang niet 
uit het oog verliezen. 
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Vervolg interviews 
 
Wat is je grootste angst? 
Michel: Belangrijke zaken over het hoofd zien. 
Ton: Slangen. 
Kiwi: Falen. 
Peter: Muizen. 
Stoopje: Heb ik niet. 
Arjan: Dat er iets met mijn gezin gebeurt. 
 
Wat zijn je beste en slechtste eigenschappen? 
Michel: Ik ben rustig, maar vergeet snel namen en verjaardagen. 
Ton: Behulpzaam, ongeduldig. 
Kiwi: Koppigheid, koppigheid. 
Peter: Organisatorisch goed, Pietje precies. 
Stoopje: Lief manneke, heb ik niet. 
Arjan: Altijd vrolijk, geen nee kunnen zeggen. 
 
Motto? 
Michel: Niet zeuren, gewoon doen! 
Ton: Immer mit der Ruhe. 
Kiwi: Geef nooit op. 
Peter: Geniet van het leven. 
Arjan: Doe je best en werk er hard voor. 
 
Wat wilde je vroeger als kind worden? 
Michel: Piloot. 
Ton: Sinoloog (beoefenaar van de Chinese cultuur en taal. red.) 
Kiwi: Kind. 
Peter: Chefkok (met eigen restaurant) 
Stoopje: Heel rijk. 
Arjan: Groot. 
 
Heb je nog wensen? 
Michel: Niet van die moeilijke vragen. 
Ton: Nee. 
Kiwi: Wil nog lang karate kunnen doen. 
Peter: Een klein Indonesisch/Spaans restaurant beginnen. 
Stoopje: Dat ik nog lang mag leven. 
Arjan: 4de dan en heel mijn leven karate blijven doen. 
 
Heb je nog goede tips? 
Michel: Niet zeuren, gewoon doen! 
Ton: Hard werken en doorzettingsvermogen tonen! 
Kiwi: Train altijd hard ook als je geen zin hebt. 
Peter: Blijf jezelf, luister goed naar de trainer en vertrouw op jezelf. 
Stoopje: Doorgaan. 
Arjan: Doe je best en probeer je steeds verder te verbeteren. 
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Japans voor beginners 
 
Hier kun je leren tellen in het Japans: 
 
1. Ichi (Ietsj) 
2. Ni (Nie) 
3. San (San)    
4. Shi (Sjie)  
5. Go (Go)   
6. Roku (Rok) 
7. Shishi (Sjiets) 
8. Hachi (Hatsj) 
9. Ku (Koe) 
10. Ju (Djzoe) 
 
En hier ook nog een paar Japanse woordjes die ook wel handig 
zijn om te weten. 
 
Karate: Lege hand 
Hajime: Begin, start 
Sensei: Leraar 
Mokuso: Ogen sluiten voor meditatie 
Sambalbei: Wilt u er sambal bij? 
Yoi:  Aandacht, gereed staan 
Yasume: Rust ter plaatse 
Yame: Stoppen 
 
In de volgende Yoi weer een les Japans. Oesh! 
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Leestest 
 
Deze test is bedoeld om te kijken of je goed kunt lezen. Dat lang 
niet iedereen goed kan lezen zal blijken uit de test. Succes! 
 
1. Lees zorgvuldig de aanwijzingen voor je iets doet. 
2. Pak een stuk blanco papier en voer de volgende opdrach-

ten uit. 
3. Schrijf je naam links bovenaan op het papier. 
4. Omcirkel je naam. 
5. Teken onder je naam 4 kleine vierkanten. 
6. Teken een X in het tweede vierkant van de vijfde aanwij-

zing. 
7. Omcirkel ieder vierkant van de vijfde aanwijzing. 
8. Zet je handtekening op het midden van het papier. 
9. Schrijf onder je handtekening “ja, ja, ja”. 
10. Omcirkel je handtekening. 
11. Teken een X rechts boven aan het papier. 
12. Teken een driehoek om de X die je zojuist tekende. 
13. Zet links onder aan het papier de uitkomst van 7+2. 
14. Roep hard je voornaam als je op dit punt bent aangeko-

men. 
15. Als je denkt dat je de aanwijzingen nauwkeurig hebt opge-

volgd roep dan: “Ik heb de aanwijzingen nauwkeurig opge-
volgd”. 

16. Tel rechts onderaan op het papier 107 en 58,3 op. 
17. Omcirkel het resultaat van die som. 
18. Tel op normale spreeksterkte van 1 tot 10. 
19. Prik op een willekeurige plaats met je pen 3 gaatjes in het 

papier. 
20. Als je de eerste bent die tot hier gekomen is roep dan: “Ik 

ben de snelste in het volgen van de aanwijzingen”. 
21. Als je klaar bent met alles zorgvuldig lezen, doe dan alleen 

de eerste aanwijzing. 
 
Lever je resultaten in bij de redactie. 
 
In de volgende Yoi worden de uitslagen vermeld. 
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Kleurplaat 
 
Maak de kleurplaat zo mooi als je kunt en lever hem dan in bij de 
redactie. Vermeld daarbij je naam en leeftijd. De beste inzending 
verdient een leuk prijsje. 

Naam: _____________________________ Leeftijd: _____ jaar 



Open Itosu Kampioenschappen 
 
Zondag 18 januari was het zover. Onze eerste deelname aan 
een katatoernooi in 2009. Een goede start om het jaar goed voor 
dag te komen binnen de karatesport. Ditmaal was de organisatie 
in handen van Karate-do Academie Itosu, te Waalwijk. Het toer-
nooi bestond uit zowel individuel- en teamkata, verdeeld over 
diverse categorieën en in leeftijdgroepen. In totaal deden 210 
deelnemers mee, vanuit onze school ene prima opkomst met 10 
stuks. Het wedstrijdsysteem was gebaseerd op het vlaggensys-
teem, met een herkansingsronde voor de 3de plaats. De keuze 
van kata was vrij en mocht iedere ronde herhaalt worden, met 
uitzondering voor deelnemers vanaf blauwe band, zij waren ver-
plicht 2 verschillende kata te tonen. Voor een aantal van ons 
team was dit een eerste toernooi en een goede aanzet voor de 
toekomst. Iedereen heeft goed gepresteerd en is weer een stuk 
ervaring rijker. Voor de volledigheid volgen hieronder de prijswin-
naars. 
Julia Hulsman 2de 
Roy Geerts 2de 
Nino van Vught 3de 
katateam (Julia, Melanie en Mitchell) 3de 
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Hyves - to bee or not to bee 
 
Zoals wellicht bekend, maakt de vereniging 
naast de eigen website ook veelvuldig gebruik 

van hyves. Dit internetmedium is enorm populair onder met na-
me jeugdigen, maar je kunt gerust stellen dat ook de volwassen 
het inmiddels ontdekt hebben. (Gert-Jan uitgezondert, tssss) In 
principe is hyves enige jaren terug opgezet om mensen in con-
tact met elkaar te brengen, vrienden te maken of oude bekenden 
op te zoeken, of allerhande informatie met elkaar te delen. De 
vereniging gebruikt hyves met name voor het wedstrijdteam om 
elkaar om eenvoudige en snelle wijze van belangrijke dingen op 
de hoogte te brengen en het laatste nieuws weer te geven. Van-
uit die gedacht is ook ieder lid van de wedstrijdgroep gevraagd 
zich aan te melden bij hyves (gratis) en toe treden tot de site van 
het wedstrijdteam. Een belangrijke kanttekening voor met name 
de ouders/verzorgers is dat hyves een internetmedium is en net 
als alle andere internetmedia onveilig kan zijn. Kwaadwillende 
lieden kunnen via internet op eenvoudige wijze zich voordoen 
als iemand anders en op die wijze, vooral, jonge kinderen scha-
de berokkenen. Als ouder ben ik mij terdege bewust van deze 
bijkomstigheid en realiseer ik mij dat sommige een weerstand 
ondervinden voor toegang tot het internet door (jonge) kinderen. 
Anderzijds zijn er in praktische zin best oplossingen te vinden. 
Zo mogen onze eigen kinderen niet alleen op internet, maar al-
leen als een van ons daarbij aanwezig is (in de buurt in ieder 
geval). Een andere mogelijkheid is dat de betreffende ouder/
verzorger of een oudere broer/zus zich aanmeldt en dat de com-
municatie dus via deze persoon gebeurt. Sommige ouders doen 
dit al op onze hyves. Daarnaast nodig ik bij deze ook de ouders 
uit van de leden van de wedstrijdgroep zich aan te melden, zo-
dat deze zelf uit eerste hand kunnen deelnemen aan de informa-
tiestroom. De keuze om wel of niet lid te worden van hyves ligt 
uiteraard bij de ouders/verzorgers en die mening zullen wij altijd 
respecteren. 
 
Kijk anders op: skt-wedstrijdteam.hyves.nl 

16 
Michel 



Shotokan Karate-do 
 
Shotokan is de naam van de originele dojo 
opgericht door Gichin Funakoshi, in 1936  
te Mejito, Japan. Het karakter “shoto” bete-
kent zoveel als het bewegen van de naal-
den van een typisch Japanse boomsoort en 
werd door Funakoshi gebruikt als vrienden-
naam en het karakter “kan” betekent zoveel 
als huis of zaal. Toen Funakoshi begon met 
lesgeven noemde hij zijn vorm geen shoto-
kan maar gewoon karate (lege hand), zijn 
leerlingen hebben uit eerbetoon de hier-
naast afgebeelde karakters voor Shotokan 
boven de dojo gehangen en dat is sinds-
dien zo gebleven. Een standaardtraining 
bestaat uit drie delen; kihon (basis), kata 
(vormen met patronen) en kumite (vrijgevecht). Technieken uit-
gevoerd tijdens kihon en kata kenmerken zich door diepe, lange 
standen welke veel stabiliteit geven en sterke bewegingen mo-
gelijk maken en vooral de benen sterk maken. In het begin ligt 

de nadruk voor beginners bij het 
trainen van goede basisvormen, 
waar in een later stadium de na-
druk wat meer komt te liggen op 
het uitvoeren van vloeiende tech-
nieken en combinaties, met tevens 
klem en grijptechnieken zoals ook 
in Aikido gebruikt. Gichin droeg zijn 
karate uit via de zogenaamde niju-
kun of ook wel de twintig principes 
van karate welke hun oorsprong 
vinden in het bushido en zen-
boedisme. Het was zijn overtuiging 
dat door het beoefenen van karate 
en in acht nemen van de twintig 
principes men een beter mens zou 
worden.  

17 
lang leve Google! 
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volgende keer 
meer info... 



Nieuwe leden 

 
De verenging is flink aan het groeien en we willen de volgende 
nieuwe leden dan ook hartelijk begroeten. 
 
Noud Akkermans lid vanaf 1 december 2008 
Mieke van Duijn lid vanaf 16 januari 2009 
Kees Geerts lid vanaf 12 januari 2009 
Bas van Gorkum lid vanaf 1 december 2008 
Kim van Gorkum lid vanaf 1 december 2008 
Lisa van Gorkum lid vanaf 1 januari 2009 
Shaida den Hartog lid vanaf 23 januari 2009 
Toon van Vugt lid vanaf 12 januari 2009 
 
Mochten er na totstandkoming van deze uitgave nog nieuwe 
leden zijn bijgekomen, dan worden die bij de volgende gelegen-
heid genoemd. 
 

Veteranentraining 
 
Sinds enkele maanden inmiddels heeft Ton Chau het voortouw 
genomen om een veteranengroep op te starten, dit naar aanlei-
ding van de zeer geslaagde gezinstraining. Deze groep bestaat 
op dit moment uit ouders van kinderen die al lid zijn en waarbij 
het karatevirus is overgeslagen. De groep is enorm enthousiast 
en traint zeer serieus. Wij wensen deze nieuwe leden dan ook 
enorm veel doorzettingsvermogen toe en plezier in de trainingen 
en hopen dat ze ook met de andere trainingen mee gaan doen. 
 

PR en promotie 
 
Met name door de inzet van Michel van de Broek verkrijgt de 
vereniging wat meer naamsbekendheid in de regionale media 
(kranten en streekgebonden publicaties). Daarnaast gaan we 
ook diverse workshops geven in het kader van Breda-Actief en 
andere activiteiten. Een investering die op de langere termijn 
zich waar zal maken. 
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JKA NK 
 
Zondag 15 februari hebben leden van ons wedstrijdteam meege-
daan aan de Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd 
door de JKA (Japanse Karate Associatie), een Shotokan-
stijlorganisatie. Er is een zeer goede prestatie neergezet getuige 
de volgende prijzen. 
 
Jip van Groenewoud 2de 
Mignon Hagemeijer 2de 
Roy Geerts 2de 
Julia Hulsman 3de 
katateam (Valesca Melanie en Mitchell) 3de 
 
Een uitgebreider verslag is binnenkort te lezen op de website 
van de vereniging (www.karateteteringen.nl/prikbord). 
 

Tips & Tricks - concentratie 
 
Een zeer belangrijk onderdeel bij het leveren van een prestatie, 
in welke vorm dan ook, is concentratie. Zonder concentratie ben 
je snel afgeleid en is het lichaam, en veel belangrijker, de geest, 
niet in staat optimaal te functioneren. In de toekomst, als de le-
den van het wedstrijdteam wat meer ervaring hebben, zullen we 
hier specifiek aan gaan trainen. Voor nu volstaat het om te zeg-
gen dat individuele voorbereiding zeer belangrijk is. Je moet zor-
gen dat je tijdens het wachten, rustmomenten of pauzes vol-
doende rust hebt en niet al te veel afleiding creëren. Net voor 
een wedstrijd moet je gaan focussen op hetgeen je gaat doen. 
Als het ware moet je de wedstrijd en je prestatie visualiseren (in 
gedachten voorstellen). Je zult zien dat de prestaties enorm toe-
nemen. Hierover dus later meer. Visualisatie is overigens toe te 
passen op alles wat je doet, dus niet alleen met sport. 
 
(red. dit artikel is overgenomen van de hyves-site) 
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Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 
Ton Stoop al meer dan een kwart eeuw bij de club is en waar-
schijnlijk al net zo lang penningmeester? 
 
Kirscha haar mannetje gemakkelijk s(l)(t)aat bij de kumitetrainin-
gen op vrijdag? 
 
We binnenkort mooie trainingspakken met het logo van de vere-
niging daarop, kunnen bestellen voor een prikkie, dankzij de in-
zet van Kees en Toon? 
 
Michel en Michel binnenkort diverse workshops gaan geven aan 
scholieren van diverse basisscholen en deze groep maar liefst 
negenhonderd brakken groot is? 
 
Zij waarschijnlijk de volgende dag met koppijn op bed liggen? 
 
We halverwege het jaar eindelijk weer een clubkampioenschap 
organiseren voor de jeugd en seniorenleden? 
 
We hiervoor heel veel hulp van ouders kunnen gebruiken? 
 
We in juni ook weer een 12-uurstraining organiseren en ook 
daarvoor veel ouders kunnen gebruiken? 
 
Het bestuur en technische staf enorm blij is dat het goed gaat 
met de vereniging en dat er veel ouders zijn die willen helpen en 
zelfs actief meetrainen? 
 
We voor de volgende editie van de Yoi heel veel input van de 
leden kunnen gebruiken en dat graag tijdig tegemoet zien? 
 
Arjan, Valesca en Melanie binnenkort opgaan voor respectieve-
lijk hun vierde en eerste dan examens? 
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