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Colofon 
 
Voor jullie ligt de juli editie van de Yoi. Ook dit keer is het club-
blad weer gezond gevuld. Hebben jullie zelf nog iets leuks voor 
in de Yoi? Mail het dan naar de redactie 
(yoi@karateteteringen.nl), of geef het gewoon af aan ons. Blader 
maar snel verder, veel leesplezier en tot de volgende Yoi. 
 
de redactie 
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Bestuurlijke mededelingen 
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Oplossingen van puzzels 
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Even voorstellen 
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Interview met Melanie 
 
V:  
A:  
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Isabeau, Yfke en Roy 



Trainingspakken 
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Hong Tong 
in “de verkeerde richting” 
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origineel: 

Nan Yuan Pei Che 
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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 
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Sudoku voor de oudjes 
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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 
totaal 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 



Clubkampioenschappen 
 
Op zondag 10 mei j.l. was het dan zover! Na vele jaren weer 
echte clubkampioenschappen. Zowel bij de jeugd als bij de seni-
oren voldoende deelnemers! De ochtend was voor onze jeugdle-
den gereserveerd. Vanaf 10.00 uur stond het onderdeel kata op 
het programma. Arjan had het programma zo opgesteld dat de 
witte banders niet hoefden te beginnen. Zij konden eerst bij de 
oranje en blauwe banders afkijken, hoe men op dient te komen 
enz. De strijd in deze poule was van hoog gehalte, omdat bijna 
alle deelnemers lid zijn van de wedstrijdgroep van onze vereni-
ging.Als je kijkt naar de gemiddelden, dan kun je stellen dat Julia 
hevig strijd heeft moeten le-
veren, om clubkampioen te 
worden. In de voorronden 
werd het vlaggensysteem 
gehanteerd, in de finaleronde 
moesten de deelnemers een 
kata naar keuze lopen, die 
beoordeeld werd met een 
punt door de scheidsrech-
ters.  
Clubkampioen 2009 bij de 
oranje en blauwe banders 
werd tenslotte Julia. Op de tweede plaats eindigde Isabeau en 
op de derde plaats Yfke. Roy eindigde op de vierde plaats. Bij de 
witte banders werd goed strijd geleverd. Ook bij hen lag het ni-
veau hoog. 
Clubkampioen 2009 werd in 
deze categorie Thijs. Op de 
tweede plaats eindigde Eddy 
en op de derde plaats Anni-
ka. Als laatsten traden de 
gele banders in het strijdperk. 
Nienke en Lidy haalden alles 
uit de kast, maar konden toch 
niet verhinderen dat Nino er met de hoogste prijs vandoor ging.  
Clubkampioen 2009 bij de gele banders werd Nino van Vugt.  
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Dat dit echt op het nippertje was blijkt uit het gemiddelde van Jip 
die net tweede werd. Op de 
derde plaats eindigde in de-
ze categorie Chantal. Voor 
het onderdeel kumite was 
de belangstelling helaas niet 
groot. Wat de redenen hier-
voor zijn geweest weten we 
niet. Wij zullen in de loop 
van het nieuwe karatejaar 
extra aandacht en voorlich-
ting geven aan dit feno-
meen. Drie deelnemers hadden zich voor dit onderdeel gemeld. 
Yfke, nam de uitdaging aan om met Roy en Nino in het strijdperk 
te treden. Dat zij niet bang was blijkt uit de eindstand. 
Clubkampioen 2009 kumite werd Roy. In de finale won hij nipt 
van Yfke. Op de derde plaats eindigde Nino. Wij hopen dat vol-
gend jaar meer jeugdleden zullen deelnemen aan onze clubkam-
pioenschappen. Uitslagen Kata jeugd:  
 
Witte band:  1 . Thijs van der Kammen  
                   2 . Eddy van Oerle                                
 3 . Annika van Oerle   
Gele band : 1 . Nino van Vugt 
 2 . Jip van Groenewoud 
 3 . Chantal van Unen 
Oranje/blauwe band 1 . Julia Hulsman 
 2 . Isabeau van Vugt 
 3 . Yfke van der Kammen 
Uitslag kumite jeugd: 1 . Roy Geerts 
 2 . Yfke van der Kammen 
 3 . Nino van Vugt 
 
De middag was gereserveerd voor onze seniorleden. Ook hier 
een prima deelnemersveld. Misschien zouden er volgend jaar 
wat meer gele,groene en blauwe banders mee 
kunnen doen. Wij zullen er in ieder geval voor zor-
gen dat wij de clubkampioenschappen niet meer 
op moederdag zullen organiseren. 
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Net als bij de jeugd mochten de bruine en zwarte banders het 
spits afbijten.Twee bruine banders Melanie en Mitchel namen 
het op tegen onze dan-dragers. Dat je niet bij voorbaat van een 
zwarte bander verliest blijkt wel uit de uitslag van de kata-
wedstrijden. In de voorronden bleven Mitchel en Melanie Michel 
van den Broek de baas. In de andere poule ging de strijd vooral 
tussen Michel Kievits en Arjan Zonneveld. De eerste twee deel-
nemers van iedere poule plaatsten zich voor de finale. Dat Mela-
nie en Mitchel tenslotte het onderspit moesten delven tegen de 
meest ervaren deelnemers is geen schande. Integendeel!!! De 
heren leraren zullen in de komende jaren scherp moeten blijven, 
om de jeugd van zich af te houden. 
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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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Bert 

zenkutsu dachi kokutsu dachi musubi dachi 

kiba dachi hachiji dachi 

heisoku dachi hangetsu dachi neko ashi dachi 

fudo dachi 

sanchin dachi 



Kleurplaat 
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Interview met  
 
V: Hoe heet je? 
A:  
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Isabeau, Yfke en Roy 



... 
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Peter lees meer op 

de site... 



Shotokan Karate-do 
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lang leve Google! 
Michel 

volgende keer 
meer info... 



... 
 
 
 

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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Michel vd B 



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 -  
 
 

19 
Michel 



Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 
Bert Pijpers weer eens kwam koekeloeren, en dat wij dat heel 
erg leuk vonden. 
 
Hij heeft voorgesteld om weer een oliebollentraining te gaan 
doen met alle leden en oudleden. 
 
We dit inderdaad weer gaan doen, en speciaal een hyves heb-
ben opgericht waar men zich kan aanmelden. Kijk dus op ... 
 
Dit weer het einde is van deze Yoi. 
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