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Colofon 
 
Voor jullie ligt de maart 2010 editie van de Yoi. Ook dit keer is 
het clubblad weer gezond gevuld. Hebben jullie zelf nog iets 
leuks/interessants voor in de Yoi? Mail het dan snel naar de re-
dactie (yoi@karateteteringen.nl), of geef het gewoon af aan ons. 
Blader maar snel verder, veel leesplezier en tot de volgende Yoi. 
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Bestuurlijke mededelingen 
 
Het nieuwe bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende 
personen: 
- Ton Stoop, penningmeester, hij regelt alle financiele zaken  
  binnen. Voor al je vragen over contributie moet je bij hem zijn. 
- Peter Kneefel, secretaris, hij zorgt voor de contacten met de  
  KBN, de notulen van de vergaderingen en administratie en be-
geleid de wedstrijdgroep. 
- Ton Chau, voorzitter, hij is het manusje van alles binnen de 
vereniging. Naast het leiden van de vergaderingen, onderhoud 
hij het contact met ouders, leden en leraren. Als je een nieuw 
pak of bescherming wilt zal hij dit voor je regelen. 
 

Agenda 
 
7 mrt 13e Elhatri jeugd toernooi t/m 15 jr, kata/kumite/team 
12/14 mrt Dutch Open 2010, vanaf 16 jr 
15 mrt NK JKA 
28 mrt ONK JKA, alle leeftijden, kata/kumite 
4 apr Europese JKA cup 
11 apr Tamashi wedstrijd, jeugd 
24 apr 5de Open Itosu Kampioenschappen, kata 
26 apr JKA Funakoshi cup 
11/12 jun Karatemarathon jeugd/senioren 
12 jun Open Zuid Nederlandse kampioenschappen 
20 jun Funakoshi cup 
 

Uitbreiding YOI-redactie 
 
Om de continuiteit van de YOI te kunnen waarborgen en een 
frisse inbreng te kunnen behouden is de YOI-redactie uitgebreid 
met de volgende enthousiastelingen: Mieke van Duijn, Petra 
Geerts, Emma Kalberg, Debby Rijkes, Chantal van Unen en Bert 
van Oers. We zijn erg blij dat er zoveel medewerking wordt ver-
leent aan de totstandkoming van de YOI en wensen de nieuwe 
leden heel veel succes. 
 

2 



Oplossingen van puzzels 
 
Puzzel voor de kids: 
 
Domo arigato = heel erg bedankt 
 
Sudoku voor de oudjes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klein misverstandje 
 
Michel Kievits is de komende periode verhinderd om aanwezig 
te zijn bij de jeugdtrainingen. De overige trainers zullen dit op-
vangen. Tijdens de seniorentraining op maandag is hij wel ge-
woon aanwezig, dit in tegenstelling tot wat is medegedeeld. 
 

Peter blijft gelukkig 
 
Goed nieuws. Er was een moment waarop Peter aangaf wellicht 
naar Spanje te gaan in verband met zijn werk. Dit zou voor een 
langere tijd zijn, en daardoor moest hij van ons afscheid nemen. 
Onlangs heeft hij het besluit genomen dit niet te doen, waardoor 
hij natuurlijk gewoon bij ons blijft trainen en lesgeven. Daar zijn 
we heel blij mee. We wensen hem veel succes toe bij het vinden 
van andere werkzaamheden naast karate [hahaha]. 
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4 8 9 6 2 1 3 7 5 

5 6 2 8 3 7 1 4 9 

1 3 7 4 5 9 8 6 2 

6 2 4 5 7 8 9 3 1 

8 9 5 1 4 3 6 2 7 

3 7 1 2 9 6 4 5 8 

2 5 8 3 1 4 7 9 6 

9 1 3 7 6 2 5 8 4 

7 4 6 9 8 5 2 1 3 



Reanimatiecursus 
 
Onlangs zijn de trainers en assistenten van onze vereniging ge-
start met het volgen van een reanimatiecursus. Dit initiatief werd 
genomen omdat het enerzijds belangrijk is dat er voldoende 
mensen kennis hebben van reanimatietechnieken en adequaat 
kunnen reageren omdat iemand die les geeft aan een grote 
groep vaak als eerste gezien wordt als diegene die ook in actie 
komt en anderszijds omdat de groep volhouders binnen de vere-
niging niet alleen groeit in omvang maar ook in gemiddelde leef-
tijd. De cursus wordt periodiek gedaan, aanvullend met EHBO 
en worden deskundig, maar vooral met veel geduld,  uitgevoerd 
door onze lieftallige Debby die dit soort cursussen beroepsmatig 
geeft. 

Tja, zo’n eerste keer is best wel raar, omdat je allerlei oefenin-
gen moet doen op een pop en zogenaamd hulp moet inroepen, 
maar  als je eenmaal bezig bent gaat het eigenlijk best natuurlijk. 
Maar om te zorgen dat we dit routinematig kunnen uitvoeren 
zonder er verder bij na te hoeven denken, gaan we deze cursus 
dus frequent uitvoeren, waarschijnlijk ieder kwartaal. We hopen 
dat we deze kennis en middelen nooit hoeven toe te passen, 
maar als het dan ooit gebeurd dan zijn we in ieder geval paraat. 
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Hong Tong 
in “vreemde geluiden” 

 

Na een lange omzwerving kwam onze kleine 

vriend in een afgelegen dorpje en zag dat dit 

nagenoeg verlaten was. Hij keek eens goed 

om zich heen maar zag werkelijk geen enkele 

inwoner, wel liepen er wat huisdieren rond en 

een enkele os. Toen Hong Tong eens goed 

luisterde hoorde hij wat vreemde geluiden uit 

een groot gebouw aan het einde van het dorp. 

Nieuwsgierig geworden ging Hong Tong op 

onderzoek uit en liep richting het gebouw. 

Naarmate hij dichterbij kwam kon hij meerdere geluiden onder-

scheiden, maar het leek wel of er gevochten werd in het gebouw en hij 

twijfelde of hij wel verder moest gaan. Misschien was er wel iets heel 

ergs aan de hand en waren er rovers die alle inwoners van het dorp ge-

gijzeld hadden of zelfs erger. Hong Tong huiverde en keek nog eens 

goed om zich heen. Zijn nieuwsgierigheid won het uiteindelijk en stap-

je voor stapje naderde hij het gebouw. De geluiden werden sterker en 

hij hoorde zelfs kinderen schreeuwen. Hij hoorde een harde norse stem 

en geluiden van klappen. Hij vreesde het ergst. Wat als hij iets enorms 

naars zou zien of zelf betrokken zou worden in het tumult. Langzaam-

aan schuifelde hij enkele passen achteruit, toen een deur van het ge-

bouw opensloeg en er iemand naar buiten tuimelde. Deze persoon had 

geen oog voor Hong Tong, stond snel op, veegde het stof van zijn kle-

ding en haaste zich weer naar binnen. Nu werd Hong Tong toch echt 

nieuwsgierig en naderde het gebouw nog wat verder. Hij durfde echter 

niet de deur te openen die inmiddesl weer gesloten was, omdat hij niet 

wist wat hem te wachten stond. Hij besloot daarom maar naar de zij-

kant van het gebouw te lopen en te kijken of daar een raam was waar-

door hij een blik naar binnen kon werpen. Hij hoorde nu duidelijk men-

sen klappen en hoorde gejuig en applaus door het hele gebouw galmen. 

Nu hoorde hij de norse stem weer en het geschreeuw van kinderen. 

Langzaam en uiterst voorzichtig naderde hij het gebouw van de linker-

zijkant omdat hij daar een openstaand raam had gezien, maar tot zijn 

teleurstelling was Hong Tong niet groot genoeg om over de rand van 

het raam te kijken naar wat binnen was. Wat denk jij dat er in het ge-

bouw gebeurde? 

6 
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volgende Yoi. 
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Puzzel voor de kids 

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. 
Ishi Ni San Shisi 
Go Roku Shisi Hachu 
Ku Ju Karate Hajime 
Sensei Mokuso Yoi Yasume 
Yame Wedstrijden Scheidsrechter NK 
WK Taiko Trainers Coach 
Kata 

Niels Oplossing in de 
volgende Yoi. 

E J N A S E N S E I P E R I 

B A I H C R C T V E A H I I 

I L L A H L Y D I W K N F Q 

A S N C E K D S N B N N B L 

U Y H H I U I S G T U N U E 

L Y Y I D H S O F A O K D E 

J U Y A S U M E S E O S M F 

C S A T R A I N E R S I H I 

M H M W E D S T R I J D E N 

O I E S C Y G N T A I K O K 

K A T A H O E G H S W G Q O 

U E H N T I A G S F T E W T 

S E F P E Z I C W A L M O A 

O M K A R A T E H E P E P I 
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Nijushiho 
Enbusen (stappenplan van een kata) 

Alleen beschik-
baar in het Duits!! 
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Puzzel voor de kids—2 

Michel is zijn karatetas thuis vergeten en de training gaat bijna 

beginnen.  

 

Help Michel zijn tas op tijd te halen, voor hij te laat is en de 

training  begint. 

Roy Uitslag in de 
volgende Yoi. 



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 leve-
ren, om club-kampioen te 
worden. In de voorronden 
werd het vlaggen-systeem 
gehanteerd, in de finaleronde 
moesten de deelnemers een 
kata naar keuze lopen, die 
beoordeeld werd met een 
punt door de scheidsrechters.  
Clubkampioen 2009 bij de 
oranje en blauwe banders 
werd tenslotte Julia. Op de 
tweede plaats eindigde Isa-
beau en op de derde plaats 
Yfke. Roy eindigde op de vier-
de plaats. Bij de witte banders 
werd goed strijd geleverd. Ook 
bij hen lag het niveau hoog. 
Clubkampioen 2009 werd in 
deze categorie Thijs. Op de 
tweede plaats eindigde Eddy en op de derde plaats Annika. 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.  

10 
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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 deze categorie Chan-
tal. Voor het onderdeel 
kumite was de belang-
stelling helaas niet groot. 
Wat de redenen hiervoor 
zijn geweest weten we 
niet. Wij zullen in de loop 
van het nieuwe karate-
jaar extra aandacht en 
voorlichting geven aan 
dit fenomeen. 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. 

11 
Vervolg op volgende 
pagina 



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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Karada no Buki 
 

 

13 Bert 

Seiken (Tsuki) 
Op het moment van contact, is je hand-
palm omlaag. Als je arm gebogen is op 
dit punt, verliest je aanval kracht en is 
minder effectief. Hiraken (Tsuki) 

Op het moment van contact, zijn je 
vingers ingetrokken. Met deze stoot 
raak je je tegenstander met je eerste 
vingerkoten 

Ippon-Ken / Nakadate-Ippon-
Ken (Tsuki) 

Deze stoot is een combinatie van de 
Hiraken en de Seiken Tsuki, alleen 
komt hier alle kracht op een vingerkoot 
uit. Teisho (Tsuki) 

Bij deze techniek tref je je doel met de 
onderkant van je handpalm, de palm hiel. 
De vingers zijn opgetrokken en de hand 
wijst naar achter. 

Jonho-Nukite (Tsuki) 
Of gewoon Nukite. Deze techniek is 
bedoeld om de kwetsbare delen van 
het lichaam aan te vallen, bijvoorbeel 
de keel. 

Volgende keer 
meer. 

Ippon-Nukite / Nihon-Nukite 
Zoals bij de Jonho-Nukite, hebben deze 
varianten veel effect op kwetsbare delen 
van het lichaam. 

Haito / Seiken (Uchi) 
Met deze techniek raak je je tegenstan-
der met een slagbeweging, Haito is de 
binnenkant van de hand en met een 
Seiken Uchi is het contact met de eer-
ste twee knokkels op de hand 

Tettsui (Uchi) 
Tettsui is een slaande beweging die we 
vooral kennen als techniek in Heian Sho-
dan. Een slaande beweging met de zij-
kant van een gebalde vuist. 



Oliebollentraining 
 
Op 8 januari 2010 was er weer een leuke bezigheid voor onze 
club, en dat was de oliebollentraining! 
De oliebollentraining was erg goed bevallen bij jonge, maar ook 
wat oudere leden. Er waren echter veel onbekende gezichten, 
zoals familie, kennissen en vrienden van onze leden.  
Tot onze grote verfrassing was zelfs de oprichter van Karate-Do 
Teteringen aanwezig. Alle mensen deden goed mee met de trai-
ning, waarvan vele nieuwen het erg leuk vonden. De training 
was erg leuk. Na de training aten we met z’n allen nog een lek-
kere oliebol. Wij willen graag de ouders erg bedanken die voor 
de overheerlijke oliebollen hebben gezorgd. Iedereen heeft er 
erg van genoten. 
 

Interview met Nienke & Nicky 
 
V: Wat is je naam? 
A: Nienke. Nicky. 
 
V: Hoe oud ben je? 
A: 12 jaar. 13 jaar 
 
V: Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen? 
A: Via Breda Aktief. Via mijn vader. 
 
V: Vind je de evenementen leuk of moet er iets veranderen? 
A: Ja leuk, nee zo laten. Ja leuke activiteiten, zo is het goed. 
 
V: Wat vind je leuker, kata of kumite? 
A: Kumite, omdat je goed leert verdedigen en aanvallen. 
 Kata, omdat je technieken leert. 
 
V: Hoe vaak train je per week? 
A: 1 of 2 x per week. 1 x per week. 

14 
Jeugdredactie 



Interview met Shaida & Michael 
 
V: Wat is je naam en woonplaats? 
A: Shaida den Hartog uit Rijen. Michael Vermeulen uit Dongen 
 
V: Wat is je leeftijd? 
A: 41 jaar. 20 jaar 
 
V: Welke band heb je? 
A: Wit. Zwart 1ste dan 
 
V: Wanneer ben je met karate begonnen? 
A: Vorig jaar januari. Op mijn 7de jaar 
 
V: Waarom deze sport? 
A: Ik ben meegesleurd door Debby en vond het meteen leuk. 
 Daar word je moe van. 
 
V: Wat doe je in het dagelijks leven? 
A: Huisvrouw en zorg voor mijn kinderen. 
 Stage lopen bij biologisch medisch laboratorium. 
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(vervolg interview met Shaida en Michael) 
 
V: Heb je nog meer sporten of hobbys? 
A: Shoppen. Skateboarden. 
 
V: Hoe breng je het liefst je vrije tijd door? 
A: Met mijn gezin, of gezellig uit met mijn vriendinnen. 
 Achter de computer. 
 
V: Wat is je slechtste eigenschap? 
A: Ik ben af en toe te eerlijk en recht door zee en daarom kan ik 
 tactloos zijn. 
 Slecht in dir soort vragen beantwoorden. 
 
V: Wat is je beste eigenschap? 
A: Ik ben eerlijk en oprecht. Ik zit op karate. 
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Sneeuwwitje en de zeuve dwerrege 
(un onbekend Ginnekes sprokske uit ut jaor 1111) 
 

Tegeswoordigs worde arstikke dôôdgegooid meej van die viedie-

joowbâânde meej allerâânde sprokskes er op. Ge krijg ze kado bij 

un pak pempers, un pak waspoejer, bij ut tenke aon de bezie-

nepomp en zellufs adde vrimd ben gewist. De brakke worre tege-

swoordigs thuis in unne stoel geplâânt, de bâând wor in de viedee-

joow gedoan, wa sjipskes meej un glaoske limmenaode durbij en 

klaor is kees. Vaoders en moeders gaon werreke en de brakke 

kunne allenig tuis blijve. Is ut gek da die brakke laoter ammaol ge-

frustreerd rond lôpe as ze ouwer zijn geworre. In un sprokske is ut 

ok nie ammaol rozegeur en maoneschijn. Dur wor ok gèf wa ge-

moord en geplunderd. Maor zowas de sprokskes op viedeejoow 

staon, zo zijn ze in ut echt nie. Sprokskes motte verteld of geleze 

worre zo dadde oew fantesie kan gebruike. Daarom zijn we blij da 

we nouw eindeluk us d'âând ebbe kunne legge op d'oorspronkelij-

ke versie van 

 

SNEEUWWITJE en de ZEUVE DWERREGE. 

Un onbekend Ginnekes sprokske van eel lang geleeje. 

 
Dur wassus êêl lang geleeje, toen ut Ginneke (das un ouw dêêl 
van Bredâ) nog vor ut grotste deel omgeve wier door un grôôt 
woud, un Konegin die arstikke knap was. Ze wôônde op un kasteel 
vlak bij ut Maschbos, op de plek waor nouw kasteelke Bouvigne 
staot. Of er unnen koning bij wôônde is nie bekend, maor ze raokte 
wel in blije verwâchting. Ut zal wel net zowiets gewist zijn as bij 
Mariejao meej diejen engel. Ut kindje wer un meske en z'ad un 
knap smoeltje, nog knapper dan dur moeder, en da was al nunne 
lekkere troel. Ut meske ad mooije zwart'aore en blaow'ôge. Ze 
noemde haor Sneeuwwitje. Zowas vroeger dikkuls gebeurde da 
die moeders stierreve in ut kraombed, zo gebeurde da ok meej de 
moeder van Sneeuwwitje. Ze stierf wel nie aon kraomkoors maor 
z'ad al jaorelast van un'ingegroeide nijnaogel aon durre linkse grô-
te têên. Diejen' ingegroeide nijnaogel was gaon zwere, en tege-
swoordigs zouw da nie erg zijn, maor vroeger werde daor voor 
afgemaokt, zo ok de moeder van Sneeuwwitje. 
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Eerst is ze een bietje dôôdgestorreve en laoter illemaol. Sneeuw-

witje wer toen opgevoed deur un stiefmoeder. Ut ad erger gewist 

as ze was opgevoed geworre deur dur schôônmoeder, maor 

Sneeuwwitje was nog nie getrouwd. Ze groeide op tot een lekker 

stuk. De Stiefmoeder wier arstikke sjeloers op dieje brak en be-

sloot om ze deur boswachter Klompemaokers (jawel, unne voorou-

der van Schoenmakers) midde in ut bos te laote afmaoke. De bos-

wachter nam Sneeuwwitje meej vor unne mooje wandeling. 'IJ 

durfde nie te vertelle wa de boze Stiefmoeder 'em 'ad opgedraoge 

g'ad. Hij dwaolde un bietje lâângs de Galderseweg en om wa 

moed te verzaole gingtie bij cafeej "de Kogelvanger" nog gauw 

effekes wa kejakskes drinke. Bij ut oversteke van de Galderseweg 

wiere ze bijna nog overreeje ok deur êên van die rijlesootoows die 

daor altij vorbij komme rije asse heksaome motte doen.Effekes nog 

dacht de boswachter om Sneeuwwitje voor zonne ummeezing 

Mazda te gooie die net heksaome moes gaon rije. Buttijds dachtie 

duraon dattie zunne WA-verzekeringspremie nog nie ad betaold en 

dus zekers ut Zwitserleve-gevoel miste. Saome trokke ze verder ut 

woud in. Ut wier steeds donkerder. De boswachter stopte inene op 

un ope plek en vroeg aon Sneeuwwitje om eve te gaon zitte ruste. 

Nu moestie zunnen'opdracht uitvoere. Ut zwêêt gutste van zun 

smoelwerk lâângs zun'oksels zo zun schoenen in. 'IJ ston gewôôn 

te soppe. 'IJ zocht naor zun meske om ut meske te kunne dode. 

"Barst", vloekte de boswachter binnesmôns, "waor eb'ik nouw mun 

meske gelaote?". Toen 'errinnerde hij zich dattie de dag ervoor zun 

meske naor firma "De Kort" in de Duivelsbruglaan ad gebracht om 

ut te laote slijpe en glad vergete was om ut weer op t'aole. Die ver-

geetachtiggeit van Klompemaokers was de redding vor Sneeuw-

witje. Hij liet 'aor vrij en ze moes belove om nie meer trug te kere 

naor de bewôônde wereld. "Jao da's goe" zee ze, maor zeer ver-

dietig bleef ut arreme meske allênig achter in ut grôte bos. Van 

vermoejedigheid viel ze in slaop. 

 

Einde deel 1  - "REKALME BOTSCHAP" 

 

adde wilt kunde nouw effekes stoppe meej leze om koffie te gaon 

zette.  
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Deel  2 

 

Toen Sneeuwwitje weer wakker wer, zag ze dasse nie mir allênig 

war. Om durréne zate ammaol vogelkes zowas mèrels, roodbos-

jes, heksters en blinde vinke. Ok âândere diere zowas un'ertje, un 

reeke en un knijn ware bij Sneeuwwitje komme zitte. Saome ginge 

z'op weg op zoek naor un plekske om te slaope en t'ete. Natuurlijk 

ad ze naor ut hassielzoekerssentrum kunnen gaon in Rijsberrege, 

maor omda ze eigelijk dôôd was, dus ielegaol, kon ze da nie mao-

ke. Uren zwiereve ze deur da bos. Gelukkig kwaome ze onderweg 

nog un koffiesjopke tege zo dasse in ieders geval nog effe un stik-

kie kon blowe. Plotseling op d'ei ston daor un'utje. Ut was un 'eel 

klein'utje meej un 'eel klein deurske meej un nog kleiner belleke. 

Sneeuwwitje klopte aon, maor dur deej niemand open. "Misschien 

wôônt'ier wel un twee-verdieners gezin waorvan de brakke op de 

kres zitte", dacht Sneeuwwitje. Minder was echter waor. Toen ze 

naor binne ging zag ze un keurig net onder'ouwen'uiske. Op taofel 

stonne zeuve bordjes meej zeuve kommekes. Bove was un slaop-

kaomer waor zeuve bedjes stonne. Op een van die bedjes ging 

Sneeuwwitje legge en ze viel metêne in slaop. Ze was terecht ge-

kome in "DE EFTELING", maor da wis Sneeuwwitje toen nog nie. 

De volgende dag wier Sneeuwwitje wakker van un'ôôp gestommel 

in de kaomer. Ze ging naor beneeje en daor ston dun dirrekteur 

van dun'Efteling. Ze schrokke dur'eige allebei ut schompes. Dieje 

dirrekteur was echter unne sluwe zaokeman en bood Sneeuwwitje 

mutteen un arbeidsketrak aon vor de duur van ut zuzzoen. 

Sneeuwwitje greep dieje kââns drek meej tweej'âânden'aon onder 

voorwaorde da de dwerrege gin bezwaor zouwe maoke (de dwer-

rege adda nog nooit van Sneeuwwitje g'oord, dus da kon nog 

spannend worre). Maor zowas in zoveul sprokskes, liep de confrut-

taosie meej de dwerrege goed ââf. Nao da z'ut arbeidsketrak adde 

gezien moch Sneeuwwitje blijve. Ze moes wa 'uisoudeluk werruk 

doen en êên keer in de week tijdes ut werrukoverleg zouw ut'êên 

en ut'âândur worre geejvalluweerd. Op zekeren'aovand toen de 

dwerrege naor ut "Sjasseejteejaotur" waore (Ge ziet dat ut un echt 

sprokske is) werd er op de deur geklopt bij Sneeuwwitje. Ze deej 

ope en daor ston un ouw wijf meej unne mâând meej'appels, ut 

waore Goudrunnêtte.  
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Omda Sneeuwwitje dach daddet iemâând van de Jehoovaas was 

wouw ze de deur mutteen weer dicht doen. De stiefmoeder (da 

adde zekers al wel in de gaote) stopte gauw durre mâând meej'ap-

pels tusse de deur, en mutteen rold'al diej'appels deur de gang. Ut 

leek bekâânt wel unne kommursjal vor d'appellemoes van'Ak. Toen 

Sneeuwwitje veger en blik wouw gaon'aole om de rotsooj op te 

ruime gleej ze uit over dieje dedder, ze sloeg achterover en meej 

unne geweldige dreun kwam ze meej durre bol op de kokosmat 

terecht. Ze bleef arstikke stokstijf legge. De stiefmoeder dach as 

da ze dôôd was en ging tevreeje naor'uis trug. Tege dun'aovond 

kwame de dwerrege tuis. Ze werkte bij de firma Hotjes as plinte-

schilders. Toen ze daor in de gang da meske zage legge, immaol 

tusse d'appels meej buikzoet wisse ze mutteen daddet Sneeuw-

witje was, wâânt daddadde ze vroeger in dur sprokskesboekskes 

geleze. Ut kakkenesje van de dwerrege wer naor de stad gestuurd 

om bij de "DELA" aongifte te gaon doen van unne dooje. De vol-

gende dag al stont'er in de Donald Duck unnen'overlijesâdverten-

sie. In dieje tijd losjeerde er in ut Ginneke altij unne Baron die uit 

Parijs kwam. Toen 'IJ dieje hâdvertensie las gingt'ie mutteen meej 

zun gevolg op zoek naor Sneeuwwitje. Nao veule omzwerrevinge 

die gepaord ginge meej eve zo veul hontberinge vond de Baron 

eindeluk de doodgewaonde Sneeuwwitje. Mar dieje Baron was ok 

nie van gistere en zag mutteen dadda meske nie immaol dôôd 

was. 'IJ pakte zunnen'appelboor en begon in de keel van Sneeuw-

witje te bore. Normaole mense zouwe over durre nek gaon, maor 

Sneeuwwitje nou net nie. Deur dieje boor (van Sjaok Verwijk) 

kreeg ze weer lucht en ze wier klaor wakker. Aongezien dieje Ba-

ron nie veul gewend was op ut gebied van mooje meskes, gingt'ie 

mutteen vor de bijl. 'IJ nam Sneeuwwitje meej naor boswachter 

Klompe-maokers om un saomelevingsketrak op te laote stelle. Nu 

veule jaore laoter zijn ze nog steeds gelukkig, al baolt Sneeuwwitje 

er van da ze iedere dag meej van die pakke pempers mot lope 

leure, wâânt al die reklaome over plasgotjes vindt ze maor gezaik. 

En zo eindigt hier alweer ut ênige echte orriezjieneele sprokske 

van Sneeuwwitje en de zeuve dwerrege. A'ge zelf ok nog erregus 

op oewen zolder un ouw sprokskesboek het legge motte da maor 

opstuure.  
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Zuid Nederlandse Kampioenschap 
 
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 & Kumite in Sporthal de 
Overlaat te Waalwijk. Vanaf de witte band tot en met de leeftijd 
van 20 jaar, in het bezit van een K.B.N. paspoort, kon men strij-
den om de ere plaatsen. De dag was verdeeld in een ochtend- 
en middagprogramma. Het ochtendprogramma voor de Kata 
wedstrijden en het middagprogramma voor de Kumite wedstrij-
den. Het aantal deelnemers was ca 253 jeugdige karateka’s, 
maar van hoog niveau. We kwamen bekenden van vorige kata 
wedstrijden tegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabeau van Vught : 1ste plaats 
Mitchell Kneefel : 3de plaats 
Chantal van Unen : 3de plaats 
 
We kunnen terugkijken op een goede prestatie. Het is jammer 
dat de spanning / concentratie bij een aantal deelnemers parten 
heeft gespeeld. Alle deelnemers hebben een goede inzet ge-

toond en elkaar goed ondersteund. We hebben met de jeugdige 
karateka’s en ouders een leuke en gezellige dag van gehad. Ik 
wil de ouders bedanken, met name Niels van der Kammen, voor 
hun aanwezigheid en ondersteuning.  
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Nieuwe leden 

 
De verenging is flink aan het groeien en we willen de volgende 
nieuwe leden dan ook hartelijk begroeten. 
 
Tim van der Made lid vanaf 8 april 2009 
Sedef Algul lid vanaf 14 april 2009 
Helma van den Oort lid vanaf 1 juni 2009 
Merve Turedi lid vanaf 1 mei 2009 
Meyrem uredi lid vanaf 1 mei 2009 
Michael Vermeulen lid vanaf 1 mei 2009 
Ferdaws Tabitbenslimane lid vanaf 20 mei 2009 
Katja van der Kammen lid vanaf 28 september 2009 
Enrique Bouman lid vanaf 9 november 2009 
Sjoerd van den Broek lid vanaf 16 november 2009 
Nienke van den Broek lid vanaf 20 november 2009 
Adrie van Unen lid vanaf 1 december 2009 
Michel van Unen lid vanaf 1 december 2009 
Marco Beenakkers lid vanaf 1 januari 2010 
Soufidne El Kouazi lid vanaf 9 januari 2010 
Zineddine Bittich lid vanaf 11 januari 2010 
Fadi Fares lid vanaf 11 januari 2010 
Rami Fares lid vanaf 20 januari 2010 
 
We wensen deze nieuwe mensen heel veel karateplezier en ho-
pen dat ze lang bij ons mogen blijven. 
 
Mochten er na totstandkoming van deze 
uitgave nog nieuwe leden zijn 
bijgekomen, dan worden die bij de 
volgende gelegenheid genoemd. 
 
Bij deze nemen we ook afscheid van Ni-
no, zie inzet, we wensen hem veel suc-
ces met zijn verdere karatecariere en 
zien hem graag nog eens terug. 
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Open Roosendaals JKA toernooi 
 
Zondag 22 november organiseerde JKA Nederland, Dojo UMO 
Jan Knobel, de Open Roosendaals JKA Championships Kata en 
Kumite in sporthal D’n Dijck in Roosendaal. Het deelnemers veld 
was van hoog en internationaal niveau. Uit landen als Duitsland, 
België, Italië, Tunesië en Palestina kwamen diverse karateka’s 
ingedeeld in diverse leeftijdscategoriën. Op nationaal niveau 
waren de verenigingen UMO, Itosu, Tamashii, Archida en Shoto-
kan Karate Do Teteringen vertegenwoordigd. Het wedstrijd-
systeem was gebaseerd op het vlaggen - en puntensysteem. De 
keuze van de kata werd bepaald door de hoofdscheids-rechter 
en na 2 rondes was de keuze vrij. Onze vereniging heeft zich 
ingeschreven voor zowel de Kata als Kumite wedstrijden. 

 
 

Jip van Groenwoud : 1ste plaats 
Yfke van der Kammen : 1ste plaats 
Nino van Vught : 2de plaats 
Mignon Hagemeijer : 2de plaats 
Emma Kalberg : 2de plaats 
Chantal van Unen : 3de plaats 
Team Teteringen 1 : 1ste plaats 
Team Teteringen 2 : 2de plaats 
 
Wij kunnen uiterst tevreden zijn met de prestaties van onze deel-
nemers. Allemaal hebben ze hun best gedaan en een goede 
inzet getoond.  
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Gezellige 12-uurstraining 
 

Op zaterdag 13 juni hebben we weer een gezellige en vermoei-
ende 12-uurstraining gehad. Dit jaar hadden we 40 deelnemers 
en was het thema de Kata Unsu, een moeilijke Kata die je moet 
kennen voor de  4de Dan examen. Zoals elk jaar begon de trai-
ning om 8:00 uur met een openingswoord door Ton Chau en het 
maken van de groepsfoto door Ton Stoop. Hierna zijn de groe-
pen gesplitst in jeugd en senioren en zijn de eerste beginselen 
van de Kata uitgelegd en door de deelnemers geoefend tijdens 
de eerste training van 90 minuten. Hierop volgend hebben de 

deelnemers een speurtocht door het bos gemaakt waar onder-
weg een aantal opdrachten uitgevoerd moesten worden waar 
teamwork en inventiviteit hard nodig waren. De opdrachten leid-
den hier en daar tot hilarische momenten. Nadat de lunch 
(verzorgd door de hulpouders) in het bos genuttigd was, zijn alle 
leden weer teruggekeerd naar 't Web voor de volgende karate-
training van 90 minuten (Kata Unsu).  
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Hierna was er een gasttrianing  verzorgd door Po Chi Chuan 
Shaolin Kempo waarbij vooral de nadruk lag om met weining 
kracht aan te vallen en te verdedigen, wat in de praktijk niet altijd 
mee viel. Na een korte pauze was er het jaarlijkse apenkooien 
waarbij vooral de jeugdige leden altijd veel plezier aan beleven. 
Een aantal seniorleden en een aantal leden van Po chi Chuan 
hebben hier ook met veel plezier rond gesprongen. Hierna zijn 
we met zijn allen aan het avondeten begonnen wat door Peter 
en zijn vrouw goed was verzorgd. Iedereen heeft heerlijk gege-
ten. Daarna zijn we begonnen aan de laatste 90 minuten training 
van de dag. Hierbij lag bij de senioren vooral de nadruk bij het 
toepassen van de Kata. Als slot van de dag (19:30 uur) was daar 
de Demo van de Kata Unsu en toepassing van deze Kata voor 
ouders en kennissen. Al met al een geslaagde dag die volgend 
jaar zeker weer terug zal keren.  
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Beste motormuizen (prijsvraag) 
 
Voor iedereen die eens een keertje zin heeft om te toeren op de 
motor gaan we een speciale motorclub oprichten binnen de ver-
eniging. Als je zin hebt mee te doen laat ons dat dan weten dan 
maken we er een gezellig evenement van. Maar wat is een mo-
torclub zonder een passende naam. Dus aan iedereen de op-
roep om een leuke naam te verzinnen en dit in te dienen bij de 

redactie. In de volgende editie van de Yoi zullen we een over-
zicht van de inzendingen geven. Als jouw naam gekozen wordt 
krijg je een leuke verrassing. Bij voldoende aanmeldingen voor 
de motorclub gaan we in de zomer de eerste rit organiseren. De 
motorclub staat uiteraard open voor ieder ander met een twee– 
of driewieler, op voorwaarde dat je het tempo kan volgen 
[hahaha], skateboarden zijn daardoor dus uitgesloten van deel-
name. Dus haal dat oude barrel uit de schuur, poets hem op en 
ververs de olie, de zomer komt er aan en de motorclub van Sho-
tokan Karate-do Teteringen gaat zich roeren. 
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ONK JKA kata en kumite 
 
Lent, Nijmegen, zondag 7 februari waren we met 7 deelnemers 
vertegenwoordigd op de NK JKA Kata en Kumite toernooi. Op 
internationaal vlak waren teams vertegenwoordigd uit België 
(Okinawa) en Duitsland (IKF Germany). Nationaal waren er 
teams vertegenwoordigd uit Waalwijk (Itosu), Roosendaal (JKA 
UMO), Bergen op Zoom (Tamashii) en Teteringen (SKT). 

Jip van Groenwoud : 1ste plaats 
Nino van Vught : 1ste plaats 
Mignon Hagemeijer : 2de plaats 
Antoon van Vught : 2de plaats (senioren) 
Chantal van Unen : 3de plaats 
 
Wij kunnen terug kijken op een geslaagde deelname in een sterk 
deelnemersveld met vertegenwoordigers uit België en Duitsland. 
Onze deelnemers hebben een goede inzet getoond en ze heb-
ben een geweldige prestatie neergelegd. Je hebt pas verloren 
als je opgeeft, dus wij kijken al uit naar het volgend toernooi 
waar onze deelnemers hun uiterste best zullen doen. Naast de 
inzet van onze deelnemers wil ik de ouders bedanken voor hun 
ondersteuning en natuurlijk Edwin van Oerle voor de begeleiding 
van onze deelnemers.  
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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 ook gedaan heben, en speciaal een hyves 
hebben opgericht waar men zich kan aanmelden. Kijk dus op skt
-oliebollentraining.hyves.nl 
 
We eindelijk weer de 24-uurstraining gaan organiseren. Deze 
gepland staat op 11 en 12 juni en ook hier een hyve voor opge-
richt is waar men zich kan aanmelden. Kijk op skt-
karatemarathon.hyves.nl 
 
De karatemarathon een combinatie is van de 12-uurstraining 
voor de jeugd en de 24-uurstraining voor de senioren. 
 
De karatemarathon ook voor an-
dere scholen is en we hele leuke 
activiteiten gepland hebben. 
 
Michel zijn best doet meertalig 
karateles te geven en dit niet al-
tijd meevalt. Onze nieuwe lid ge-
lukkig heel begripvol is. 
 
Karel eindelijk zijn pak heeft en 
nu echt zijn best kan doen!!!! 
 
Dit weer het einde is van deze 
Yoi. 
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