
Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 
Arjan geslaagd is voor zijn vierde dan examen, en dat Albert een 
prima partner is. 
 
Het wedstrijdteam hele mooie sporttassen heeft gekregen van 
onze sponsor en clublid Mieke. 
 
We binnenkort ook mooie trainingspakken hebben dankzij Toon 
en Kees. 
 
Isabeau de eerste plaats behaald heeft tijdens de Zuid Neder-
landse Kampioenschappen [KBN] in Waalwijk en wij heel trots 
zijn op haar prestatie. 
 
Chantal en Mitchell een verdienstelijke derde plaats hebben be-
haald bij datzelfde kampioenschap en zij dus heel erg goed ge-
presteerd hebben. 
 
We enorm veel zin hebben in de clubkampioenschappen, omdat 
dit een heel leuk en leerzaam evenement is voor alle leden en 
vrijwilligers. 
 
De wedstrijdgroep keihard werkt om beter te worden en dat dit 
niet altijd meevalt. 
 
De vereniging heel blij is met haar vrijwilligers en zij via deze 
weg deze mensen nogmaals wil bedanken voor hun inzet. 
 
Dit weer het einde is van deze Yoi. 
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Colofon 
 
Voor jullie ligt de april editie van de Yoi. Ook dit keer is het club-
blad weer gezond gevuld. Nieuw is dat we gestart zijn met een 
aparte jeugdsectie met originele inbreng door Isabeau, Yfke en 
Roy. Hebben jullie zelf 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 
 
Het bestuur, technische staf, leden en alle overige vrijwilligers 
willen hierbij Arjan van harte feliciteren met het behalen van zijn 
4de dan examen. 
 

Agenda 
 
10 mei          Clubkampioenschappen 
17 mei          Open Hoornse Kampioenschappen 
6 juni            NK teams cadetten en junioren (KBN) 
13 juni          12-uurstraining 
 

Oplossingen van puzzels 
 
blz. 7, Puzzel voor de kids, juiste antwoord moet zijn : “pwypqv”. 
Mij is alleen niet helemaal duidelijk wat de schrijver destijds hier-
mee bedoelde, maar goed... [red.] 
 
blz. 9, Puzzel voor de oudjes, juiste antwoord moet zijn: “michel”. 
 

Bedankje vooraf 
 
Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken voor de wenskaart ter 
ere van mijn 40-ste verjaardag. Leuk dat jullie daar aan gedacht 
hebben. <<Michel>> 
 

Even voorstellen 
 
Isabeau, Yfke en Roy vormen 
sinds kort de jeugdsectie van 
de Yoi en geven daar op hun 
wijze een originele invulling 
aan. Wij wensen hen veel 
succes.  
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Rodney van der List              lid vanaf 1 april 
Joran van der List                  lid vanaf 1 april 
Lucas Beenakkers                 lid vanaf 6 april 
Farouk Kandil                        lid vanaf 8 april 
Anouk van Oort                     lid vanaf 8 april 
 
Mochten er na totstandkoming van deze uitgave nog nieuwe 
leden zijn bijgekomen, dan worden die bij de volgende 
gelegenheid genoemd. 
 

Tips & Tricks - concentratie 2 
 
Zoals al in de vorige Yoi aangegeven is concentratie enorm be-
langrijk. Dit is goed te zien bij recente uitslagen bij de wedstrij-
den. Je kunt nog zoveel trainen op conditie, kracht, snelheid en 
techniek, als de concentratie niet goed is, zal de kans groot zijn 
dat de prestatie tegenvalt. Dit kan komen door vermoeidheid, bij 
lang wachten of ver reizen, intimidatie door andere coaches, 
deelnemers, scheidsrechters of vorige resultaten. Maar het 
meeste wordt bepaald door je eigenbeeld, oftewel, wat je van 
jezelf vind. Ik zal proberen dit stukje niet al te zweverig te laten 
worden. Je kunt dus eenvoudig je prestatie negatief beïnvloeden 
door je gedachten maar dus OOK andersom, en wel door visua-
lisatie. Als het ware speel je in je hoofd een filmpje af met daarin 
jezelf als hoofdrolspeler en je beeld in hoe je gaat presteren. Dit 
kan bijvoorbeeld de opening van de kata zijn die je gaat lopen of 
de kumitewedstrijd die je gaat doen. Dit filmpje dient wel realis-
tisch te zijn, maar bestaat alleen maar uit positieve dingen, zoals 
goede houding, snelheid, kracht en alertheid. Je ziet jezelf als 
het ware vanaf een afstandje de bewegingen zovast doen. Dit 
filmpje herhaal je diverse keren in alle rust zonder je door andere 
zaken af te laten leiden. Tijdens het doen van deze oefening 
wordt je vanzelf kalmer en raak je dieper betrokken bij wat je 
gaat doen. Visualisatie werkt echt [dat kan ik je verzekeren] en 
helpt je bij alles wat je doet, waar je een beetje tegenop kijkt. We 
gaan hier met de wedstrijdkarateka’s tijdens de komende trainin-
gen verder op in. Hoe meer je dit oefent hoe meer bedreven je 
er in wordt en hoe sneller je kan focussen op de prestatie. 
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Vele nieuwe gezichten 
 
Hoi karate vrienden, zoals jullie de laatste tijd gemerkt hebben, 
zijn er momenteel een groot aantal nieuwe gezichten op de trai-
ningen zowel op de senioren als op de jeugdtrainingen. De 
grootste uitbreiding vindt plaats op de jeugdtrainingen, waar we 
wat kinderen hebben gehad via de organisatie “Breda Actief” en 
ook een aantal die gewoon op eigen initiatief bij onze club ko-
men trainen. Natuurlijk zijn we heel blij met al deze nieuwe en-
thousiaste karateka’s en willen we ze graag de “Karate kunst” 
bijbrengen. Om deze reden zorgen we er voor dat er altijd meer-
dere trainers aanwezig zijn, vooral bij de jeugdtrainingen. Hier-
mee is het nog steeds mogelijk om ieder op de juiste manier les 
te geven. We zouden graag zien dat onze wat meer ervaren 
jeugdleden als voorbeeld dienen tijdens de trainingen, je moet 
jezelf zien als een verlengstuk van de leraar. Dit betekent dat je 
altijd je best doet en de leraar volgt ondanks dat het soms voor 
jou gemakkelijk lijkt. Dus gewoon de tel van de leraar volgen en 
niet voor lopen omdat je denkt dat je het al weet. Gebruik de tijd 
om je techniek te verbeteren en te controleren en blijf geconcen-
treerd. Op deze manier kan je een andere karateka ook tonen 
hoe het moet en wat hij uiteindelijk kan bereiken. Ik ben er van 
overtuigd dat we als we met zijn allen samenwerken, de club en 
ook het niveau binnen de club kunnen laten stijgen.  
 

Nieuwe leden 
 
De verenging is flink aan het groeien en we willen de volgende 
nieuwe leden dan ook hartelijk begroeten. 
 
Edward Hagemeijer              lid vanaf 19 januari 
Monique van Assche            lid vanaf 23 januari 
Niels van der Kammen         lid vanaf 4 februari 
Daan van Dorp                      lid vanaf 4 februari 
Luuk van Dorp                      lid vanaf 9 februari 
Paul Gudde                           lid vanaf 11 februari 
Leslie Raaijmakers               lid vanaf 11 februari 
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Interview met Melanie 
 
V:   Hoe heet je? 
A:   Melanie Huijbregts. 
 
V:   Hoe oud was je toen je op 
karate kwam? 
A:   6 jaar. 
 
V:   Hoe ben je op karate geko-
men en niet op een andere sport? 
A:   Mijn moeder heeft me er op 
gedaan. 
 
V:   Hoelang doe je al karate? 
A:   Al 14 jaar. 
 
V:   Welke band heb je nu? 
A:   Bruine band, 1ste kyu. 
 
V:   Heb je al wedstrijden gedaan? 
A:   Ja, veel. 
 
V:   Hoeveel? 
A:   6. 
 
V:   En hoeveelste was je toen geworden? 
A:   3x derde plaats. 
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Sporttassen voor het wedstrijdteam 
 
Tijdens een recente training is door Mieke een aantal mooie 
nieuwe sporttassen overhandigd aan Peter, als coach van het 
wedstrijdteam van onze school. Mieke kwam als lid en ouder 
met het initiatief enkele tassen te sponsoren voor de club. Wij 
zijn haar en haar 
man uiteraard 
heel erg dankbaar 
dat zij bereid zijn 
geweest dit voor 
de leden te doen. 
 
Naast de tassen 
komen binnenkort ook de trainingspakken gereed, maar die la-
ten nog enkele weken op zich wachten. De pakken worden gere-
geld door Toon en Kees. Zowel de pakken als de tassen zijn ui-
teraard ook voor de overige leden beschikbaar. Je kunt deze 
binnenkort bij Ton bestellen. 

Mieke, nogmaals bedankt.... 
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StoneTeam B.V. 
Technisch Tekenburo 
Burg. de v.d. Schuerenlaan 28 
4904 LN Oosterhout 
T: 0162 458311 
F : 0162 428663 

Michel 

Shotokan Karate-do 
 
Kata wordt vaak omschreven als een serie 
karatetechnieken samengevoegd in een 
concreet omschreven gevecht tegen inge-
beelde tegenstanders. Een kata bestaat uit 
trappen, stoten, veegbewegingen, slagen, 
blokken en worpen. Lichaamsbewegingen 
omvatten stappen, rotaties, draaien, vallen 
op de grond en springen in de lucht. In 
Shotokan karate, is kata GEEN demonstra-
tie of show, maar is bedoeld om individueel 
alle technieken grondig te trainen, met de 
intentie om iedere techniek te volmaken tot 
een fatale slag [ikken hisatsu], onderwijl 
aandacht houdend voor vorm en timing 
[ritme]. Naarmate een beoefenaar ouder 
wordt, komt de nadruk meer te liggen op het onderhoud van het 
eigen lichaam, wat door de fysieke inspanning soepel, flexibel, 
los en goed doorbloed blijft. Diverse Shotokan groeperingen 
hebben meerdere kata geïntroduceerd vanuit andere stijlen, 

maar op het moment dat de JKA 
werd opgericht, bestonden er 27 
kata. Deze zijn: Taikyoku shodan, 
Heian shodan, Heian nidan, Heian 
sandan, Heian yondan, Heian go-
dan, Bassai dai, Bassai sho, Jion, 
Enpi, Kanku dai, Kanku sho, Han-
getsu, Jitte, Ji’in, Gankaku, Tekki 
shodan, Tekki nidan, Tekki san-
dan, Nijushiho, Chinte, Sochin, 
Meikyo, Gojushiho sho, Gojushiho 
dai, Wankan, Unsu. Met bunkai, 
letterlijk analyse, wordt de toepas-
sing van specifieke technieken uit 
delen van kata bedoeld. Bunkai 
wordt veelal met een of meerdere 
partners uitgevoerd. 
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volgende keer 
meer info... 



ZNK te Waalwijk 
 
Op zondag 12 april organiseerde Karate-do Academie Itosu in 
samenwerking met Rayon Zuid KBN en s.g. de Overlaat, de Zuid 
Nederlandse Kampioenschappen kata en kumite in Waalwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf de witte band tot en met de leeftijd van 20 jaar, in het bezit 
van een KBN paspoort kon men strijden om de ere-plaatsen. De 
dag was verdeeld in een ochtend– en middag programma. Het 
aantal deelnemers was ongeveer 253 jeugdige karateka’s, maar 
van hoog niveau. Voor onze vereniging hebben de volgende le-
den deelgenomen: 
     Jip van Groenewoud                   Nino van Vught 
     Chantal van Nunen                     Emma Kalberg 
     Isabeau van Vught                      Mignon Hagemeijer 
     Yfke van der Kammen                Roy Geerts 
     Jelle Kiers                                   Julia Huisman 
     Mitchell Kneefel 
 
Prijzen zijn behaald door: 
 
     Chantal van Nunen                     3de plaats 
     Mitchell Kneefel                          3de plaats 
     Isabeau van Vught                    1ste plaats 
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Hong Tong 
in “de verkeerde richting” 
 
Onze jonge vriend Hong Tong was al vroeg 
op een zonnige ochtend op pad gegaan rich-
ting de provincie Ch’u, voor redenen die te 
onbelangrijk zijn om nu te noemen. Op een 
gegeven moment zag hij de man te paard, die 
hem tegemoet kwam. Hij wenste de man een 
goede ochtend en vroeg naar zijn bestemming. 
Merkwaardig genoeg moest de man ook rich-
ting Ch’u. “Maar...”, vertelde Hong Tong de 
man, “u gaat in de verkeerde richting, Ch’u 

ligt in het zuiden en u rijdt naar het noorden.” De man keek hem ver-
ontwaardigd aan, en Hong Tong vervolgde, 
“Om in Ch’u te geraken moet u naar het zuiden 
reizen, waarom gaat u dan naar het noorden?” 
“Och”, zei de man, “ik heb een erg snel en goed 
paard.” “Maar u gaat nog steeds in de verkeerde 
richting, hoe snel uw paard ook gaat, u komt zo 
niet in Ch’u!”, hield Hong Tong vol. “Dat is 
eenvoudig”, verklaarde de man, “ik heb een 
grote zak met geld bij me en kan me al de reis-
kosten veroorloven.” Hong Tong krabde zich 
verbaasd achter zijn oren en vervolgde, “Het is 
geen kwestie van geld, u komt nooit op uw be-
stemming aan indien u niet van richting veran-
dert!” “Waar maak je je druk om”, reageerde de 
man geagiteerd, “ik ben goed in staat mijn paard 
te leiden.” De man weigerde zijn fout in te zien 
en hield hardnekkig zijn noordelijke richting 
aan. Terwijl de man en zijn paard langzaam aan 
de horizon uit het zicht verdwenen, dacht Hong 
Tong nog dat hoe verder en sneller de man zou 
reizen in de verkeerde richting, hoe meer geld 
hij daar aan spendeerde, hoe capabel hij ook 
mocht zijn om zijn paard te leiden, hij steeds 
verder van zijn uiteindelijke doel zou geraken. 
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Interview met Nino en Toon 
 
V:   Hoe heet je? 
A1: Nino van Vught. 
A2: Toon van Vught. 
 
V:   Hoe oud was je toen je op ka-
rate kwam? 
A1: 7 jaar. 
A2: 31 jaar. 
 
V:   Hoe ben je op karate gekomen 
en niet op een andere sport? 
A1: Ik vond het gewoon leuk. 
A2: Omdat Nino erop ging. 
 
V:   Hoelang doe je al karate? 
A1: Al 1 jaar. 
A2: Al 2 maanden. 
 
V:   Welke band heb je nu? 
A1: Gele band, 7de kyu. 
A2: Witte band, 8ste kyu. 
 
V:   Heb je al wedstrijden gedaan? 
A1: Ja. 
A2: Nee. 
 
V:   Zo ja, hoeveel? 
A1: 3. 
 
V:   En hoeveelste was je toen ge-
worden? 
A1: vierde plaats en twee maal 
derde plaats. 
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Kleurplaat 
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Puzzel voor de kids 

I C H I D I E T I H S 

H P O T O S E O M E I 

C N M O R I H S U I A 

A A O E A Y O I K A H 

D M I R A D I H E N B 

I E I H S O K A N U F 

H T R D E I A E N I I 

C I I O M M T K Y G J 

A M H J E G A  A I N 

H U C O T I T Y A M A 

E K U I E T O H S O K 

Zoek in alle richtingen, van onder naar boven, van links naar 
rechts, van achter naar voren en andersom en diagonaal in alle 
richtingen en streep door wat je gevonden hebt. De overgeble-
ven letters vormen een nieuwe veelvoorkomende uitspraak. 
bunkai             toepassing                    man            duizend 
dojo                trainingsruimte              migi             rechts 
empi               elleboog                        semete       aanvaller 
funakoshi        oprichter van stijl          shitei           verplicht [kata] 
hachi dachi     bepaalde stand             shotei uke   blok met palm 
hai                   ja                                   soto            buiten 
heian              vreedzame geest          te                hand 
hidari              links                              uchi             binnen 
ichi                  een                               uchiro         achterlangs 
iye                   nee                               uke             afwering 
kata                vorm                             yame          stoppen 
kanji                schrijftaal                      yama          berg 
kumite             gevecht                         yoi               aandacht         

Michel Uitslag in de 
volgende Yoi. 
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Enpi 
Enbusen (stappenplan van een kata) 

Alleen beschik-
baar in het Duits!! 

Slechte kopie, 
“sumimasen” - 
sorry in NL 

Technieken, beter bekeken 
 
Iedere keer laten we enkele afbeeldingen zien van veel voorko-
mende karatetechnieken, zodat je thuis alvast kunt oefenen. 
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zenkutsu dachi kokutsu dachi musubi dachi 

kiba dachi hachiji dachi 

heisoku dachi hangetsu dachi neko ashi dachi 

fudo dachi 

sanchin dachi 



Karada no Buki 
 
Of beter gezegd, “wapens van het lichaam”. In krijgskunsten 
wordt op diverse manieren optimaal gebruik gemaakt van de na-
tuurlijke wapens waar een lichaam over beschikt. Enkele zijn: 
 
seiken                    voorkant van de vuist 
uraken                    achterkant van de vuist 
kentsui                   hamervuist 
ippon ken               eenknokkelvuist 
nakadana ken        middelvingerknokkelvuist 
hiraken                   voorknokkelvuist 
shuto                      zwaardhand 
haito                       kamhand (binnensnijkant) 
haishu                    achterkant van hand 
nukite                     speerhand 
teisho                     onderste van handpalm 
seiryuto                  hakbijlslaghand 
kumade                  beerklauw 
washide                  arendhand 
keito                       kippenkoppols 
kakuto                    gebogen pols 
ude                         arm 
hiji                          elleboog 
koshi                      bal van de voet 
sokuto                    zwaardvoet 
kakato                    hiel van de voet 
haisoku                  wreef van de voet 
tsumasaki               punten van de tenen 
hiza                        knie 
sune                       scheenbeen 
atama                     hoofd 
kata                        schouder 
 
Weer wat Japans geleerd.... 
 
De meeste van bovengenoemde technieken komen pas op een 
hoger niveau aan bod, maar misschien ken je er al een paar. 
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Vertalen naar Neder-
lands is niet altijd even 
eenvoudig. Wel leuk 
voor scrabble. 9 

Sudoku voor de oudjes 
26   24 3  24   
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De sudoku bestaat uit 9 vakken met ieder 9 hokjes. In ieder vak 
moeten de cijfers 1 t/m 9 worden ingevuld, waarbij deze slechts 
eenmaal voor mogen komen [in dat vak]. Verder mogen de cij-
fers 1 t/m 9 ook maar eenmaal voorkomen in iedere rij en in ie-
dere kolom van de gehele sudoku. Ten slotte moeten de cijfers 
in de hokjes met bij elkaar passende kleurcodes het correcte to-
taal vormen. 
 
Extra toelichting: 
 

 
 
            

Niels Uitslag in de 
volgende Yoi. 

26   

 24  

20   
  7 

cijfers in hokjes met deze kleur 
moeten het totaal van 26 opleveren 

vak met 9 hokjes 

het getal 7 is zovast al 
ingevuld 



Seiza, hoe hoort het eigenlijk 
 
Het gaan zitten in een dojo kan op vele manieren, maar de 
meest traditionele manier stamt uit de tijd van de samurai. De 
samurai was de strijderskaste in het feodale Japan, waarbij tradi-
tie en vorm uiteraard belangrijk waren, maar veel belangrijker 
het krijgsaspect. Het was niet verstandig om zomaar te gaan zit-
ten, dit moest zeer zorgvuldig gebeuren om op ieder moment het 
zwaard te kunnen trekken en jezelf te verdedigen. De manier 
gaat als volgt: 
 
1. je staat rechtop in musubi-dachi (hakken tegen 
elkaar, voeten in V-vorm uiteen. 
2. laat je langzaam en rechtop zakken totdat de 
linkerknie de grond raakt, gevolgd door de rech-
terknie. 
3. dit is de kiza positie, bal van de voeten op de 
grond en je rust met je achterste op je hielen. 
4. strek de voeten en kruis ze over elkaar (rechts 
over links), de knieen zijn ongeveer twee vuisten 
uiteen, de handen liggen in de heup of op de bo-
venbenen. 
5. bij het opstaan doe je exact het omgekeerde. 
 
Vanuit seiza krijg je de formele groet oftewel zarei, volgens: 
 
6. buig langzaam je bovenlichaam naar voren en zet je linker-
hand op de grond vanuit je heup. 
7. plaats rustig de rechterhand bij de linkerhand zodat deze een 
driehoek vormen met de vingertoppen en de duimen bij elkaar. 
8. buig vanuit het bekken verder door zodat je voorhoofd richting 
de handen gaat. 
9. keer terug naar seiza door bovenstaande omgekeerd uit te 
voeren. 
 
Er zijn meerdere vormen uiteraard, ieder voor een andere toe-
passing, maar dit is de meeste gebruikte. De term “rei” slaat niet 
zozeer op groeten [buigen], maar meer op nederigheid, etikette 
en ceremonie. Volgende keer weer meer. 
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Geslaagd 4de dan examen 
 
Op zondag 5 april ’09 werden in Utrecht onder auspiciën van de 
Karate-Do Bond Nederland (KBN) de zwarte band examens af-
genomen. Het zwarte band examen wordt op twee momenten in 
het jaar afgenomen en duurt anderhalf uur.   
 
Tijdens het examen moet de kandidaat een groot scala aan 
technieken demonstreren, zowel met als zonder partner. De drie 
kihon series (bestaande uit minimaal vier logisch bij elkaar ho-
rende technieken), enbu (een minstens één minuut durend de-
monstratie gevecht met één partner) en zelfverdediging (greep-, 
stok- en mesaanvallen) dienen door de kandidaat zelf vormge-
geven worden op vierde Dan niveau en met partner (Albert Kor-
zilius) uitgevoerd worden. Daarnaast moet de kandidaat drie ka-
ta’s (vaststaande vormen) demonstreren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het anderhalf uur durend examen ontving ik uit handen van 
de examencommissie van de KBN vol trots het diploma voor de 
vierde Dan. Ik wil via deze weg Albert bedanken voor zijn inzet 
(en sorry als ik je af en toe iets te hard heb geraakt). 
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