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Colofon 
Voor jullie ligt de september 2011 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 
We kunnen terugkijken op een enerverend seizoen. Diverse acti-
viteiten zijn georganiseerd waarbij onze leden met veel plezier 
en lachwekkende momenten aan kunnen terug denken, en ze 
veel inzet en energie hebben getoond. Denk alleen maar aan het 
jeugdkamp, de 12/24-uurstraining, de motortoertocht en de ove-
rige activiteiten, eigenlijk teveel om op te noemen. Maar het is 
wel de moeite waard om de activiteiten voor het komende sei-
zoen opnieuw in te plannen en te organiseren. Ik wil daarom de 
activiteiten commissie bedanken voor het organiseren van de 
diverse activiteiten, hun inzet en flexibiliteit en het goed laten 
verlopen van de activiteiten. Uiteraard ook alle leden, ouders/
verzorgers die hierbij een bijdrage hebben geleverd. Ongetwij-
feld zal de activiteitencommissie nieuwe plannen hebben voor 
het komende seizoen.  
 

Agenda 
9 okt Open JKA kampioenschappen 
14 okt 30 JARIG BESTAAN SKT 
27 nov 26e Open Roosendaalse JKA kampioenschappen 
 

ALV 
Het bestuur wilt alle leden op woensdag 12 oktober in ‘t Web, 
uitnodigen voor een ingelaste Algemene Ledenvergadering. Het 
onderwerp van de vergadering is de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter en secretaris. De vergadering zal om 21:00 uur begin-
nen en omstreeks 22:00 uur eindigen. De training zal deze 
avond eindigen om 20:45 uur. De agenda ziet er als volgt uit: 
 tijd agenda punt 
 21:00-21:05 opening 
 21:05-21:20 inleiding bestuursindeling en regels 
 21:20-21:50 verkiezing voorzitter/secretaris 
 22:50-22:00 rondvraag en afsluiting 
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De verjaardagskalender 
Karatevereniging SHOTOKAN KARATE-DO TETERINGEN feliciteert 

de volgende jarigen : 
 

September 9 
Veerle Tiemersma 1-9 

Nic ten Hacken 2-9 
Emma Kalberg 4-9 
Merve Türedi 7-9 

Michel van Unen 11-9 
Joëlle Verouden 15-9 

 
Oktober 10 

Ronald Verschuren 12-10  
Chantal van Unen 16-10 

Milou de Haas 17-10 
Nienke van den Broek 23-10 

 
November 11  

Serra van Santen 9-11 
Albert Korzilius 12-11 

Soufiane El-Kouazi 16-11 
Gerry Sijogo 22-11 

Adrie van Unen 25-11 
Maarten Korzilius 26-11 

Ronaldinho Schmidt 27-11 
Lotte de Zeeuw 29-11 

 
 

Allemaal van harte proficiat en nog vele jaren!!! 
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Warming-up & cooling down 
 
In de vorige editie hebben we het gehad over de definitie, het 
doel en de effecten van een warming-up. We gaan het nu over 
de opbouw van de warming-up hebben. Een goed opgebouwde 
warming-up wordt gekenmerkt door de volgende onderdelen: 
Circulatie warming-up - Deze bestaat uit het losjes inlopen gedu-
rende 5 à 10 minuten met verschillende lichte bewegingsvormen 
voor armen, benen en romp. Hierdoor breng je de activiteit van 
het lichaam, het hart, de longen, het zenuwstelsel en de spieren 
actief op een hoger niveau dan het rust 
niveau. Tevens warmen de spieren op. 
Stretching warming-up - Deze doe je na 
de circulaire warming-up. De stretch war-
ming-up is met name gericht op het op 
lengte brengen van de spieren.  
 
Stretching vóór men begint met lichamelijke inspanning heeft de 
volgende gunstige effecten, mits de rekking op de juiste manier 
wordt uitgevoerd:  
- de basisspanning van de spier zal verminderd worden en de 

lengte van de spier neemt toe.  
- door de verminderde spierspanning komt een betere doorbloe-

ding tot stand.  
- door de grotere lengte van de spier is er een grotere nuttige 

contractielengte, dat wil zeggen dat er in de meeste gevallen 
meer kracht ontwikkeld kan worden.  

- een spier die goed op lengte gerekt is, is wat flexibeler en heeft 
daardoor minder kans op spierscheuringen. 

 
Een goede manier van rekken begint bij een correcte uitgangs-
positie van de spieren die gerekt moeten worden. Bij het rekken 
zelf moet er op twee zaken gelet worden. Ten eerste moet je bij 
het langzaam op lengte brengen van de spier een licht span-
ningsgevoel waarnemen dat bij toenemende rekking steeds pijn-
lijker wordt. Het gaat er nu om die positie gedurende 10 à 15 
seconden vast te houden, waarbij een licht spanningsgevoel in 
de spier voelbaar is. Het is absoluut niet de bedoeling de pijn-
grens te bereiken.  
  lees verder op pag. 14 
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Hong Tong 
in “het goede pad” 
 
Tijdens zijn wandeling in het bos, op weg 
naar de “Verre Bergen”, passeerde er een 
lange stoet prachtig geklede mensen met 
in hun midden een draagkoets. Naast de 
koets liepen wel zes dienaren die er voor 
zorgden dat het de man in de koets aan 
niets ontbrak. Hong Tong zag de optocht 
voorbij trekken terwijl hij juist zijn bezwete 
hoofd  afveegde  met  een  oude  doek. 
"Ach," klaagde hij, "Zo'n koning wordt ge-

dragen, er wordt hem koele drank aangereikt en ik moet onder 
de brandende zon mijn pad vervolgen. Laat mij maar die koning 
zijn! Die heeft nog eens macht". De reizigers verdwenen lang-
zaam uit het zicht en Hong Tong wilde weer zijn reis hervatten 
toen er plotseling een diep rommelend geluid uit de heuvels 
kwam. Hong Tong schrok en keek om zich heen, hij verwachtte 
onweerswolken te zien. Maar de lucht was overal helder en 
droog. Hij schrok; "Zou het dan een aardbeving zijn?" Er was 
nergens iets te zien, de grond trilde niet en de rotsen waren zo-
als ze daar al duizenden jaren 
stonden:  onverwoestbaar  voor 
wat dan ook. Verbaasd hoorde 
hij  het  rommelen dichterbij  ko-
men. Het werd luider en luider en 
ineens klonk er een stem: "Wat 
hoor ik daar? Ben je ontevreden 
met je bestaan?" Hong Tong tril-
de van angst omdat hij absoluut 
niet zag van wie de stem afkom-
stig was, het klonk werkelijk over-
al om hem heen. "Ik ben de berg-
geest," sprak de zware stem. "Ik 
zie wat jij ziet en ik hoor wat jij 
hoort. Ben je ontevreden met je 
bestaan?"  herhaalde  de  stem 
van de berggeest.  
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Hong Tong stamelde iets van een antwoord: "Uuh, Uuh, ach ja,... 
eigenlijk wel." Donderend en nog luider dan daarvoor antwoordde 
de berggeest: "Dan kan ik je helpen!" Het was een heldere hemel 
en er klonk een donderslag, Hong Tong voelde alsof een reusachti-
ge hand hem optilde en hem door de lucht zwaaide. Het ging zo 
snel dat alles om hem heen vervaagde, maar hij wilde het ook niet 
zien: nog steeds angstig kneep hij zijn ogen dicht. Plotsklaps werd 
hij neergesmeten. Hij wilde zich schrap zetten om zijn val op de har-
de rotsgrond te breken, maar in plaats daarvan kwam hij terecht op 
een zachte, vlakke ondergrond. Met zijn ogen nog dicht taste hij 
voorzichtig om zich heen. Het voelde als wol en het rook ook nog 
bijzonder. Tegelijkertijd voelde hij een schommelbeweging als of hij 
in een boot zat of in een draagstoel. Op dat moment klonk er weer 
een stem, maar deze klonk veel zachter en mooier dan die van de 
berggeest. 

7 
Volgende keer 
verder ... Peter 



Chinte 
Enbusen (stappenplan van een kata) 

8 
Alleen beschikbaar in 
het Duits!! 

Download eventueel 
filmpjes via youtube!! 
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Uitslag in de vol-
gende Yoi wellicht. 

Sudoku 

Bedoeling van een sudoku is dat je cijfers in de lege vakjes invult op 
zo’n manier dat: 
- de getallen 1 t/m 9 binnen een omkaderd vierkant van negen vak-
jes, slechts 1 maal voorkomen. 
- de getallen 1 t/m 9 in een horizontale rij of verticale kolom ook 
maar 1 maal voorkomen. 
Veel puzzelplezier!!!! 



Motor toerrit 2011 
 
Okay, nu wordt er aan mij gevraagd een stukje te schrijven over 
een motortour die we 19-6-2011, dus ruim 2 maanden geleden, 
hebben gemaakt. Eerst even dit: Wat is er niet veranderd in de 
tussentijd? Ik kijk naar buiten en zie het al: HET WEER! De 
tocht, laten we beginnen. Onze overenthousiaste clubleden kre-
gen  niet  genoeg  van  elkaar  en  vinden  trainingen,  24-
uursmarathons, paintballen en jeugdkampen niet genoeg, dus 
werd er een motortour georganiseerd. Bingo voor mij, want welk 
beter excuus om een motor te huren kun je krijgen? Ik moet dit 
even uitleggen. Ik heb al een tijdje geen motor meer, maar het 
motorrijden zit in mijn bloed; mijn vader ademt en leeft met moto-
ren, al meer dan 65 jaar. De vrijheid van een motor, transport in 
het algemeen, is een groot goed en geeft je de mogelijkheid om 
andere mensen en landen te bezoeken… je begrijpt het al, ik 

ben meteen na de uitnodiging van de tour gaan kijken welke mo-
tor ik zou gaan huren. Wat een keuze! Na wat wikken en wegen 
heb ik me getrakteerd op een Yamaha XT660, zalig! 
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Een funbike:  een simpele en eerlijke motorfiets. Terug naar de 
motortour….. 
’s Ochtends verzamelden we bij huize Van den Broek waar wij 
ontvangen werden met koffie en koek.  Het was even afwachten 
welke deelnemers er zouden opkomen dagen. Uiteraard kennen 
we de gebruikelijke zwakke schakels, waar is Karel? Geweldige 
opkomst, zelfs Opa met kleine Kievits in de zijspan kwam aange-
reden (er zijn dus nog meer mensen die motoren ademen). De 
start: richting Oosterhout, Sagitta had de routeplanner. De eerste 
regendruppels hadden we snel al te pakken, maar gelukkig was 
iedereen hier goed op voorbereid. Startpunt van de route op de 
routeplanner gezet en dus….. rijden.. oeps “waar is de route?” 
Ons startpunt was geen startpunt en na een paar rondjes door 
het “pittoreske” Oosterhout besloten we de navigatie zelf  te 
doen. Ik dacht: “Dat moet wel lukken” De dag van te voren had ik 
namelijk ook een leuke rondrit gemaakt…..let even goed op: een 
rondrit. Daar gingen we: van Oosterhout naar Den Hout en naar 
Drimmelen, onderweg een hertje gezien (leuk, leuk) en de eerste 
rondrit gemaakt door…………….de haven van Drimmelen. Met 
andere woorden: denken dit is wel een leuke weg, maar deze 
bleek helaas doodlopend. Enfin, we konden beter terugrijden en 
dan via Geertruidenberg binnendoor naar Waalwijk. Daar heb-
ben we de tweede rondrit gemaakt………. door de weilanden, 
doodlopend.  Vervolgens maar met een pontje naar Drongelen 
(ja, dit dorpje bestaat echt). Toen 
kwam de drang naar koffie, siga-
retten en wat warmte, want buiten 
het feit dat we door de nodige bui-
en reden kan ik toch wel zeggen 
dat de wind op die dag behoorlijk 
hard waaide. Via wat binnenwegen 
zijn  we  naar  Heusden  gereden 
waar we toch werden verrast door 
Kareltje. Deze Kareltje was zeer 
vriendelijk, we hebben daar koffie 
en een kleine lunch genoten.  

11 
Vervolg op volgende 
pagina 



Vanaf hier heeft Peter van de Broek de navigatie overgenomen 
en zijn we door een verschrikkelijk stuk mooi Nederland gere-
den. Helaas begonnen regen en wind, langs de Maas op de dijk 
richting Hedel, toch een aanslag te plegen op sommige deelne-
mers en hun passagiers (de broertjes Kievits, de dame en heer 
Van den Broek en Denise). Even een paar kleine weetjes tus-
sendoor: 
· Een helm op je hoofd kan jeuken. 
· In 1 motorrondrit je wel 5 rondjes kan rijden omdat je slimmer 

een wegopbreking denk te  kunnen vermijden of richting een 
doodlopend stuk rijdt. 

· Je “bijna” kan slapen op de motor. 
· Als je op de juiste motor zit, maak je bijna vanzelf een whee-

ly, Ger… 
· Tussen de buien droog kan zijn. 
· Haring eten en daarna een helm op doen een bepaalde lucht 

met zich meebrengt. 
· Er veel pontjes varen, die echt de moeite waard zijn als je 

mooie stukje Nederland wilt zien en je geen haast hebt.  
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· Als je moe bent geen bijzondere verrichtingen moet doen met 
je zoon achterop. 

· Met een motor uit de jaren 70 ook met slippend achterwiel bij 
stoplicht kan wegrijden, Michel van den Broek. 

 
In Werkendam een stop gemaakt, nieuwe haringen gegeten en 
wat gedronken. Ook wilden sommige van ons wat brandstof voor 
de motoren scoren dus betekende even naar een tankstation 
zoeken. Hiervoor moesten er wat bijzondere verrichtingen uitge-
voerd worden: een wheely door Ger en bochtje draaien door 
Sagitta, oeps Sagitta gevallen. Met wat schrik in de benen zijn 
we volgetankt richting Biesbosch gere-
den en hebben een pontje, 3de van de 
dag, naar Dordrecht genomen. Om 
sneller te zijn door een kleine file te  
ontwijken, hebben we daar door mij 
weer een rondje gereden….. je begrijpt 
het al, ik ben niet sneller geweest, maar 
heb wel wat leermomenten gehad:  Dor-
drecht heeft echt lelijke wijken en als je 
4x linksaf slaat zou het zomaar kunnen 
dat je alsnog in dezelfde file voor een 
stoplicht komt te staan.. 
 
Vanuit Dordrecht toch maar via de snelweg naar Terheijden ge-
reden om elkaar daar een hand te schudden en iedereen te be-
danken voor een zalige dag.  
 

Ik zie er naar uit om over een paar maanden de datum te 
kunnen prikken voor de motortour 2012!!  
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Warming up & cooling down (vervolg) 
 
Ten tweede mag je niet verend rekken. Bij het verend rekken 
gebeurt namelijk precies het tegenovergestelde van wat je wilt 
bereiken: de spier die plotseling gerekt wordt, zal zich juist re-
flexmatig verkorten.  
 
Je moet dus het spanningsgevoel 10 à 15 seconden continu vol-
houden. Je krijgt met die rekking het grootste effect als je dit vijf-
maal herhaalt. Dagelijks rekken is zinvol, eventueel is drie keer 
per week voldoende om de spier op lengte te houden.  
 
Het is niet alleen belangrijk om een goede warming-up vòòr de 
training uit te voeren maar een ander onderdeel van de warming 
–up is de cooling down.  
 
De cooling-down is eigenlijk precies het omgekeerde van de 
warming-up: net zo goed als het lichaam langzaam van rustni-
veau naar inspanningsniveau moet worden gebracht, moet het 
niveau ook weer langzaam worden teruggebracht. Vaak wordt er 
na een inspanning direct gestopt met bewegen. Dit heeft als ge-
volg dat de circulatie in de spieren vrij abrupt afneemt. Hierdoor 
kunnen de afvalstoffen niet 
meer worden afgevoerd, 
waardoor deze zich zullen 
ophopen in de spiercellen. 
Een gespannen, vermoeid 
gevoel in de spieren kunnen 
het gevolg zijn. Dit noemen 
we 'verzuren'. De cooling-
down zorgt ervoor dat de 
circulatie in diverse spier-
groepen geleidelijk aan wordt 
verminderd, waardoor dit 
negatieve effect veel minder 
sterk optreedt. Een cooling-
down duurt ongeveer 5 tot 10 
minuten.  
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Woordpuzzel 

Deze woorden staan erin verborgen: 
 
karate dojo yame 
kata kumite heian 
nukite band fumikomi 
kiba dashi gedan barai oi tsuki 
age uke shuto uke 

15 
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k a e u v a v q s i m 

n t o k y n z p t m n 

q a l e r t s u i u v 

r k p y z y t o f o   



Paintballen, altijd prijs ... 
 
Op zaterdag 2 juli  werd  Shotokan Karate-do een paintball-
ervaring rijker. De dag werd georganiseerd door paintball team 
“MERCENARIES”. De drijvende kracht achter dit team is de fa-
milie Sijogo. Bekende leden zijn: Jonathan, Dave en Gerry. 

De deelnemers aan de paintball dag waren: Nikki, Michael, Deni-
se, Ronald, Maaike, Sagitta, Karel, Peter, Consuelo, Michel K., 
Kirscha, en Gerry. Jonathan en Dave waren marshalls, de in-
structeurs. Het paintballen vond plaats op de woonboerderij van 
vader en moeder Sijogo. De ontvangst was hartelijk en gezellig 
en bij aankomst stonden de koffie en thee al klaar. De weersom-
standigheden waren perfect: geen regen, niet te warm, niet te 
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koud en licht bewolkt. Het erf achter de woonboerderij is inge-
richt als paintball veld. Overal staan schotten en pallets en han-
gen er netten waarachter je je kunt verschuilen. Allereerst gaven 
Jonathan en Dave een instructieles waarbij veiligheid goed on-
der de loep werd genomen. Zo hebben we ook kennis gemaakt 
met enkele paintball termen, zoals “marker” (het geweer) en 
“game over” (het einde van een gevecht). Na de instructieles 
werden we opgedeeld in twee teams. Ieder team moest zijn helft 
van het veld verdedigen tegen het andere team. 
 
Op ieder helft van het veld stond een basis, een beginpunt. Als 
iemand geraakt werd, moest die met opgeheven marker rustig 
teruglopen naar zijn beginpunt en vandaar uit weer ten strijde 
trekken. Gouden regel bij het paintballen: er mag niet geschoten 
worden op de marshalls, die overigens goed herkenbaar zijn 
gekleed. De marshalls houden de strijd goed in de gaten, assis-
teren waar nodig en geven “game over” aan en bepalen wie de 
winnaar is. Het team dat het verste zou weten over te steken, 
dus het meeste gebied zou veroveren, was winnaar. 
 
Het eerste gevecht duurde bijna drie kwartier en was voor velen 
een soort kennismakingsrondje. Hoe zit het veld in elkaar? Wel-
ke plekken zijn het fijnste om er te schuilen en vanaf te schie-
ten? Hierna werd van helft gewisseld. De positieve spanning 
tijdens het paintballen is bijna niet te omschrijven. Je kunt aan 
het au!-geroep merken wanneer iemand wordt geraakt (en uitge-
schakeld). De stemming zat er goed in en iedereen schoot er 
vrolijk op los. 
 
Tussendoor hebben we een inval gedaan op een loods op het 
terrein. Jonathan en Dave legden uit hoe je het donkere gebouw 
binnen moest dringen en waar je op moest letten. Waar zou de 
vijand zich in het gebouw kunnen verstoppen? Het is echt wel 
eng en moeilijk om zo’n gebouw binnen te dringen en dan heb-
ben we hier niet eens met echte kogels te maken! Ja, je beseft 
dan goed dat je in een echte situatie stalen zenuwen moet heb-
ben om een inval te doen. 
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De derde ronde eindigde in een duel tussen Sagitta en mij. Alle 
anderen waren al uitgeschakeld of door hun kogels heen. Sagit-
ta was moeilijk te pakken te krijgen, maar uiteindelijk lukte het 
me toch. Als “toetje” mochten degenen die nog kogels overhad-
den, een potje tegen de marshalls schieten. De gelukkigen wa-
ren Michel, Sagitta en ikzelf. Nou, we hebben het wel geweten 
hoor. Jonathan en Dave zijn zó sluw en ervaren, wij werden met 
gemak door hen ingemaakt. 
 
De pauzes tussendoor 
waren erg gezellig en 
iedereen  liet  zijn  of 
haar  blauwe  plekken 
zien.  Michel,  Michael 
en Ronald droegen die 
dag  alleen  een  T-
shirtje, dus die hebben 
de  harde  kogels  wel 
goed  gevoeld.  Nikki 
had ook last gehad van 
de  kogels  en  kreeg 
daarom een speciaal kogelvrij vest van de marshalls te leen. 
Maaike droeg geen handschoenen en dat heeft ze wel geweten. 
Gerry, Kirscha, Peter, Denise, Karel en Sagitta waren goed be-
dekt maar desondanks liepen ook zij blauwe plekken op. (Wie 
niet eigenlijk?)  
 
Als afsluiting was er een BBQ. Keurig verzorgd door moeder en 
vader Sijogo. Moeder Sijogo had heerlijk zelfgemaakte salades 
en vegetarische hapjes bereid. Vader Sijogo had het erg druk 
met het BBQ-en van het vlees. We kwamen niets te kort, er was 
eten en drinken in overvloed. In een vrolijke sfeer werden de 
paintball gevechten in geuren en kleuren besproken. Iedereen 
ervaarden het paintballen als een leuk spel vol actie en verras-
singen. De afdruk (blauwe plek) die een paintball achterlaat is 
herkenbaar rond. Zo rond als een… even denken.. als een me-
daille. De diameter kan verschillen. De ene plek is klein, andere 
plekken worden ongelooflijk groot! Maar altijd herkenbaar rond. 
Ja, ja, het is áltijd prijs bij paintball: niemand gaat zonder medail-
le naar huis! 
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Dim sum: gevulde deeghapjes 
 

Bereidingstijd: 30-60 minuten 
Keuken:Chinese keuken 
Smaak:Hartig 
Techniek:Stomen 
 
voor 4 personen: 

250 g mager varkensvlees 

of kipfilet; 20 g vet spek, 

fijngesneden (of spekblok-

jes);  75  g  groene  kool, 

fijngesneden;  4-5  el  kip-

penbouillon (van tablet); 0,5-1 tl zout; 2 tl lichte sojasaus; 1 tl 

sesamolie; 200 g tarwebloem; groot stuk bananenblad of paksoi; 

Thaise chilisaus 

Bereidingswijze 

Pureer het vlees in de keukenmachine. Voeg spek, kool, bouil-

lon,  zout,  sojasaus  en  sesamolie  toe  en  laat  dit  even 

meedraaien. Zet de vulling apart om de smaken in te laten trek-

ken. Meng de bloem met circa 1 dl water en kneed er een glad 

en soepel deeg van. Verdeel het deeg in circa 20 stukjes en rol 

elk stukje uit tot een cirkel van 9 cm doorsnee, die in het midden 

iets dikker is dan aan de buitenkant. (Of rol het deeg in zijn ge-

heel uit en steek er met een uitsteekvorm cirkels uit.) Verdeel de 

vulling over de deegcirkels. Vouw het deeg dicht als buideltjes of 

als halve maantjes. Knijp de deegranden goed op elkaar. Zet het 

stoommandje op een pan met kokend water en leg het bananen-

blad of de paksoibladeren op de bodem van het stoommandje. 

Leg de dim sum op het bananenblad en stoom ze in circa 10 

minuten gaar boven het kokende water. Serveer de chilisaus 

erbij. 
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Interviews met: Jay, Floor & Merel 
 
V: Hoe heet je? 
A1: Jay Verouden. 
A2: Floor Langenberg 
A3: Merel Verschuren 
 
V: Hoe oud ben je? 
A1: 10 jaar. 
A2: Ik ben 8 jaar. 
A3: 10 jaar. 
 
V: Waarom ben je op karate gegaan? 
A1: Ik heb de film karatekid gekeken en daardoor ben ik op ka-

rate gegaan. 
A2: Omdat ik het leuk vind en graag wil leren verdedigen. 
A3: Het leek me erg leuk en mijn vader doet het ook. 
 
V: Wat vind je van de club? 
A1: Ik vind het leuk en gezellig. 
A2: Leuk. 
A3: Heel gezellig! 
 
V: Wat zou je willen veranderen? 
A1: Ik zou wel meer aan kata willen doen. 
A2: Ik zou wel iets langer willen trainen. 
A3: Langere trainingen en meer trainingen. 
 
V: Wat vind je van de trainingen? 
A1: Leuk. 
A2: Gewoon leuk! 
A3: Leuk en goed. 
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Kleurplaat 
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VarieteTeteringen 

 
26 juni 2011. Een spannende dag voor de leden uit de wedstri-
jdgroep. Een tijdje geleden is ons gevraagd om een demon-
stratie in elkaar te zetten voor het grote, Teteringse spektakel 
dat eens in de 2 jaar plaatsvindt: VariéTéteringen. Verschillende 
muzikale, creatieve en sportieve talenten worden hiervoor 
gevraagd, zodat er een zeer gevarieerd programma ontstaat dat 
voor jong en oud een plezier is om naar te kijken. Als groep had-
den we besloten om kata’s in te studeren (zowel individueel als 
in teamvorm), breektechnieken te tonen en een klein stukje 
kumité te laten zien. Een aantal weken van tevoren oefenden 
we. Samen, individueel, zonder en met muziek.  

Die zaterdag waren we er klaar voor, en we werden vriendelijk 

ontvangen door de medewerkers van dit evenement. De overige 

groepen en acts druppelden langzaam binnen, en het werd 

gezellig druk.  
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Karatemarathon 1 
 
Om 25 juni, acht uur ’s ochtends was het weer zover: de karate-
marathon (12-uurstraining). Vele jeugdleden hadden zich op ge-
geven voor een leerzame en vooral gezellige dag. Bij aankomst 
troffen we een hoop senioren aan die met kleine oogjes van de 
slaap zichzelf aan het opwarmen waren; zij hadden er al twaalf 
uur karate opzitten! Na de verwelkoming, was het tijd om van 
start te gaan met de kata die dit jaar centraal stond: Kanku Dai. 
De junioren focusten zich vooral op de vorm, de senioren op het 
toepassen. De training duurde twee uur. Daarna stapten we alle-
maal dapper de regen in voor een speurtocht door het Tetering-
se bos. Helaas was het weer te slecht om buiten te lunchen, dus 
dat deden we (tijdens een film) binnen in ’t Web. Na de lunch 
was het tijd voor een lichte training (inclusief filmploeg!) en een 
gasttraining van het Pentjak Silat (Indonesische vechtkunst) Het 
was erg interessant om een andere vechtkunst uit te proberen, 
en iedereen heeft hier veel van geleerd. Hierna was het tijd voor 
een traditioneel spelletje apenkooien (of gewoon even lekker 
niksdoen.. vooral fijn voor de senioren, die nu echt bijna in slaap 
vielen! Al snel werd het eten bezorgd. Iedereen zat gezellig aan 
tafel  en  Sagitta  had de DVD van het  jeugdkamp opgezet.
(interessante kiekjes kwam voorbij gevlogen!) Na het eten maak-
te iedereen zich klaar voor de laatste training, en de eerste ou-
ders arriveerden al. Nog één keer goed oefenen, en daarna 
werd de dag afge-
sloten  met  een 
demonstratie voor 
de ouders, en een 
presentje voor de 
deelnemers.  Het 
was een erg ge-
slaagde  dag,  die 
we  volgend  jaar 
zeker weer willen 
meemaken!  Be-
dankt iedereen! 
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17de Open Elhatri toernooi 
 

Onze deelname bestond uit de volgende personen:  
Mády de Vos Meisjes cat.1, 6-9 jaar, wit/groen 
Lotte de Zeeuw Meisjes cat.1, 6-9 jaar, wit/groen 
Serra van Santen Meisjes cat.1, 6-9 jaar, wit/groen 
Soufiane Elkouazi Jongens cat. 1, 6-9 jaar, wit/geel 
Isabel van Haaf Meisjes cat. 3, 10-11 jaar, geel/oranje 
Eddy van Oerle jongens cat. 3, 10-11 jaar, blauw/ bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iets over 9:00 uur was het zover. Per Tatami waren er drie 
scheidsrechters die de deelnemers beoordeelde met het vlag-
gensysteem. Na het afgroeten van de deelnemers en scheids-
rechters moesten de onervaren dames aan de slag op Tatami 2. 
Mády, Lotte en Serra zaten in 1 poule en moesten ook tegen 
elkaar uitkomen. 
 
De eerste partij voor Serra verliep heel goed. Met de Heian Sho-
dan won Serra haar 1ste partij met 3 vlaggen voor 0 tegen. De 
volgende partij was Mady aan de beurt. Ook zij heeft haar eerste 
partij winnend afgesloten met de Heian Shodan, 2 vlaggen voor 
en 1 tegen. In de vijfde partij ging het tussen Lotte en Serra. Bei-
de dames waren aan elkaar gewaagd en beide dames hebben 
de Heian Shodan uitgevoerd en Lotte wist de ze partij te winnen 
met 2 vlaggen voor en 1 tegen.  
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Moppen Dojo 
 
Ken jij nog een geweldige mop? Stuur hem dan in, wie weet staat hij 
dan de volgende keer in de nieuwe Yoi!! 
Je kan je moppen insturen naar yoi@karateteteringen.nl 
 
KARATE 

Er is eens een karateleraar die les geeft aan volwassenen. Op 
een dag neemt hij zijn hond Does mee naar de karateles. Hij 
zegt tegen zijn leerlingen: "Kijk, dit is mijn hond en hij kan kara-
te." Een andere man zegt: "Ik geloof dat niet, bewijs het!" De 
leraar zegt: "Geen probleem. Does karate stoel!" En in een mum 
van tijd is de stoel kapot. "Karate tafel!" En een paar seconden 
later is de tafel kapot. Een vrouw zegt: "Waaaauw, mag ik die 
hond eens meenemen naar huis om aan mijn man te tonen?" 
"Geen probleem", zegt de leraar. Thuisgekomen zegt de vrouw 
tegen haar man: "Kijk, deze hond kan karate!" Waarop de man 
zegt: "Karate? Karate mijn kont!" 
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Examens 6 juli 
 
Op woensdag 6 juli 2011 vonden de half jaarlijkse examens 
plaats bij Shotokan Karate-Do Teteringen. Een groot aantal le-
den had zich voorbereid op de examenstof. Ze toonden de vor-
deringen die ze gemaakt hadden bij de onderdelen kihon, kata 
en kumite aan de examinatoren. De leden lieten met goed 
gevolg zien dat ze een hogere graduatie waard zijn. Proficiat! 
 
Hieronder een overzicht van de geslaagden. 
 
Souhail Ariba   wit 
Chiara van Guldener   wit 
Tosca van Guldener   wit 
Floor Langenberg   wit 
Argento Sijogo   wit 
Lotte de Zeeuw   wit 
Sagitta van den Broek   wit 
Denise de Jongh   wit 
Marc van Santen   wit 
Kevin Wicke   wit 
Simone de Zeeuw   wit 
Merel Verschuren  wit  
Sergio Gouw   geel 
Serra van Santen   geel 
Lorenzo Sijogo   geel 
Katinka Tiemersma   geel 
Veerle Tiemersma   geel 
Joële Verouden   geel 
Mädy de Vos   geel 
Sjoerd van den Broek   geel 1e slip 
Soufiane El-Kouazi   geel 1e slip 
Isabel van Haaf   geel 1e slip  
Merve Türedi   geel 1e slip 
Meyrem Türedi   geel 1e slip 
Gerry Sijogo   oranje 
Adrie van Unen   oranje  
Sedef Algül   oranje 1e slip 
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Nienke van den Broek   oranje 1e slip 
Ronald Snoeren   groen 
Jonathan Sijogo   groen  
Nikki Korzilius   blauw 
Annica van Oerle   blauw 
Eddy van Oerle   blauw 
Mignon Hagemeijer   bruin 2e kyu 
Emma Kalberg   bruin 2e kyu 
Chantal van Unen   bruin 2e kyu 
Edwin van Oerle   bruin 2e kyu 
 

IEDEREEN NOGMAALS GEFELICITEERD 
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Karatemarathon 2 
 
Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni was het dan zover; de start werd 

gemaakt op vrijdagavond acht uur met de 24 uurs training voor 

de senioren. Gedurende de verscheidene trainingen stond de 

kata Kanku Dai centraal waarin door Michel een duidelijke uitleg 

werd gegeven van de ver-

schillende  Bunkai  vormen 

die deze kata bevatten. Na 

de eerste sessie, werd een 

leerzame  gasttraining  ge-

houden door Dave waarin 

uitvoerig  verscheidene Ai-

kido  oefeningen  aan  bod 

kwamen. Tegen de nacht 

werd een buitentraining in 

het  Cadettenkamp gehou-

den waarin Japanse groot-

meesters (waren ze echt?) 

zich hadden verzameld. Zij hadden opdrachten klaar staan voor 

de deelnemers; zo moest o.a. een hindernisbaan ten uitvoer 

worden gebracht,  kaarsen zonder  aanraking  door  magische 

kracht worden gedoofd, werd er bolderkar gestunt(el) raced, liet 

men emmers water minuten lang boven de grond zweven en 

werden martial arts krijgswapens gedemonstreerd. Last but not 

least werd door de deelnemers het zesde zintuig aangesproken 

door het blindelings verdedigen van rondvliegende ballen (en 

soms ook personen) door middel van de Katana. Nadat deze 

opdrachten succesvol waren voltooid, werd het nodige zand van 

ons afgeklopt. In het diepst van de nacht werd een sport en spel 

evenement gehouden waarin menig deelnemer zwaar op de 

proef werd gesteld door geworstel, getijger en rondvliegende 

trefballen. Hierna werd de karate training vervolgd, waarin men 

steeds vaardiger werd in de verscheidene Bunkai vormen van de 

Kanku Dai. 
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In de hele vroege ochtend werden de deelnemers door meditatie 

en  ademhalingsoefeningen  voorzien  van  nieuwe  energie. 

Vreemd genoeg klonk bij sommigen deze ademhaling nogal ron-

kend!? Na deze verfrissende sessie, werd een heerlijk ontbijt 

voorgeschoteld. In de ochtend werd de jeugd verwelkomd die 

zich aansloten bij de senioren met de start van de 12 uurs trai-

ning en werd de karatetraining vol goede moed vervolgd. Het 

regende buiten stralend en werd een speurtocht in het bos ge-

houden waarbij de jeugd de foto opdrachten slim en tactisch wis-

ten op te lossen. Nadat we onze frisse neus weer terug hadden, 

werden we verwend met een lekkere lunch . Daarna konden we 

met gevulde maag en voorzien van voldoende energie aan de 

slag met de volgende karatetraining. Ondanks dat voor menig 

marathonman en -woman de trainingen steeds zwaarder en 

zwaarder werden, lieten we ons niet uit het veld slaan en werd 

na deze training er nog een schepje bovenop gedaan; bij de 

Pentjak Silat (Indonesische vechtsport) gasttraining, werden tal 

van ontwapende en gewapende aanvallen flitsend teniet gedaan 

en aanvallers naar de grond gebracht. Terwijl de senioren zich 

afvroegen hoe laat het nu eigenlijk werkelijk was en of ze zich 

niet al in een droom bevonden, ging de jeugd enthousiast aan de 

slag in de apekooi. 
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Z z z z z ... 



Na het avondeten, was het tijd voor de allerlaatste loodjes in de 

laatste training en vond de voorbereiding plaats voor de demon-

stratie; na deze laatste training konden de deelnemers de geleer-

de Bunkai vormen demonstreren aan de ouders en familieleden. 

Met luid applaus werd 12 en 24 uurs training afgesloten en werd 

aan alle deelnemers nog een presentje uitgereikt inclusief mooie 

groepsfoto. 

Een woord van dank aan de deelnemers voor de inzet, de lera-

ren voor de begeleiding en de gast trainers. Natuurlijk ook niet te 

vergeten de vrijwilligers die de deelnemers tijdens deze mara-

thon verzorgden met drank, eten en de nodige versnaperingen! 

Al met al een succesvolle en gezellige dag die door iedereen 
enthousiast is beleefd. Volgend jaar weer! 
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17de Open Elhatri toernooi—vervolg 
 
De tweede partij van Mady liet ze wederom zien dat ze goed op 
weg is. Deze partij wist ze ook winnend met de Heian Shodan af 
te sluiten met 3 vlaggen voor en 0 tegen. Aansluitend was het 
de tweede partij van Lotte die ze helaas verloren had o vlaggen 
voor en 3 tegen. Zowel Serra als Lotte kreeg een herkansing via 
de verliezersronde. Zowel Serra als Lotte verloor hun partij met 
1 vlag voor en 2 tegen. In de finale ronde verloor Mady haar par-
tij met 1 vlag voor en 2 tegen. Mady had nog kans om op de 
derde plaats te eindigen maar ook in deze partij verloor Mady 
met 2 vlaggen tegen en 1 
vlag voor. Hierdoor eindigde 
Mady de Vos op de 4de 
plaats, Lotte de Zeeuw op 
de 6de plaats en Serra van 
Santen op de 8ste plaats. 

 

Soufiane moest gelijktijdig 
met de drie dames beginnen 
op Tatami 1. Zijn eerste 
wedstrijd deze dag deed hij 
de Heian Shodan, Sou-
e’s uitvoering van deze kata 
was voldoende om drie vlag-
gen mee te krijgen. Een hele 
mooie opening dus. Zijn 
tweede wedstrijd ging eveneens heel goed, hij deed weer de 
Heian Shodan en won weer met drie vlaggen mee. Het kon dus 
niet meer stuk. Na verloop van tijd, in verband met een grote 
poule, moest Soufiane zijn derde wedstrijd spelen, hier deed hij 
weer de Heian Shodan maar verloor deze net met 2 vlaggen 
tegen. Zijn vierde wedstrijd, waar hij weer zijn uitvoering van de 
Heian Shodan deed, was jammer genoeg niet voldoende om 
door te gaan. Hij kreeg ook hier twee vlaggen tegen. Door de 
twee verloren wedstrijden was een podiumplaats verkeken. Sou-
fiane had een zevende plaats. 
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Nadat Soufiane klaar was met zijn poule moest Isabel op Tatami 
1 aantreden. Ook dit was een grote poule. Isabels eerste wed-
strijd waar ze de Heian Shodan deed verloor ze net met twee 
vlaggen tegen. Isabel had het geluk dat ze in de herkansing toch 
nog haar kunsten mocht vertonen en dat lukte zeer goed. Haar 
tweede wedstrijd was een mooie vertoning van de Heian Nidan 
waar ze met 2 vlaggen mee won. Heel netjes dus. Isabels vol-
gende wedstrijd deed ze weer de Heian Nidan en won weer met 
2 vlaggen mee. Isabel ging zo nog even door. In haar vierde 
wedstrijd deed ze weer de Heian Nidan en won ook hier weer 
met 2 vlaggen mee. Het ging heel goed. Haar vijfde wedstrijd 
deed ze, zoals hier voor, ook de Heian Nidan en heel verras-
send won ze hier ook met 2 vlaggen mee. Dit was dus een 
mooie prestatie die beloond werd met de derde plaats.  
 
Na de partijen van Mady, Serra en Lotte moest Eddy van Oerle 
op Tatami 2 aantreden. Het niveau en druk was hoog. Eddy was 
ingedeeld in de bruine banden poule met een tweetal blauwe 
banders. Eddy moets 3 verschillende katas tonen en in zijn eer-
ste partij toonde hij de Heian Yondan die uitstekend verliep. Hij 
won deze partij met 3 vlaggen voor en 0 tegen. De volgende 
partij heeft hij voor de Heian Godan gekozen. 
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De uitvoering verliep redelijk, met name het kijken heeft hem 
punten gekost. Hij bleef regelmatig naar de grond kijken. Deze 
partij verloor hij van de uiteindelijke winnaar. Door zijn verlies-
partij had Eddy nog kans om voor de 3de plek. In zijn 3de partij 
liep hij de Bassai Dai. Hier maakte hij een aantal kleine fouten 
waardoor hij de partij verloor met 3 vlaggen tegen. Door deze 
verliespartij eindigde Eddy op de 5de plaats. 
 
Onze nieuwe deelnemers Serra van Santen, Mady de Vos en 
Lotte de Zeeuw hebben een goede prestatie afgeleverd. Het 
was voor hen het eerste grote toernooi in een deelnemersveld 
van 16 jeugdige karateka’s. Een knappe prestatie dat ze in korte 
tijd goede uitvoeringen van de kata’s lieten zien. Isabel, Eddy en 
Souffiane hebben ook hun kata’s goed uitgevoerd. Het is jam-
mer dat Eddy in een zware poule is ingedeeld maar er moet re-
kening met hem worden gehouden. Isabel heeft het uitstekend 
gedaan en met als resultaat een 3de plaats in poule van 16 deel-
nemers.  
 
Ondanks het grote deelnemersveld kunnen we tevreden terug-
kijken op de prestaties van onze deelnemers. De ouders willen 
wij bedanken voor hun ondersteuning en de gezellige dag met 
elkaar. 
 
Volgend toernooi is op 9 oktober 2011 bij JKA in Apeldoorn. 
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VarieteTeteringen (vervolg) 
 
 

Via een scherm konden we meegenieten van wat er in de grote 

circustent gebeurde, dus we hoefden tijdens het wachten geen 

moment te missen. Na een lange tijd gewacht te hebben, wat 

overigens wel erg gezellig was, was het dan eindelijk onze beurt 

om het publiek te laten zien waar wij onze vrije uurtjes graag in-

steken. Dankzij de inzet van Arjan en Peter, die alles in de goede 

banen leidden, liep alles volgens schema. Het was een groot 

succes, iets waar we als groep trots op mogen zijn. Over 2 jaar 

doen we graag weer mee! 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat: 
 

• De wedstrijdgroep het soms moeilijk vindt om zich te concentre-
ren, maar dit steeds beter gaat 

• We het altijd heel leuk vinden om tijdens de wedstrijdtraining 
naar de ‘oudjes’ te kijken, kunnen we heel wat van leren… 

• We steeds nieuwe gezichten in de wedstrijdgroep zien, en dat 
heel leuk vinden 

• We na lange tijd een karatekamp hebben gehouden 

• Dit een groot succes was 

• Arjan steeds vaker opdrachten verzint, waarbij we heel wat zwe-
ten 

• Iedereen altijd stiekem best wel een beetje zenuwachtig is voor 
een wedstrijd, ook al zeggen ze zo hard van niet.. 

• Je Emma nooit iets in bewaring moet geven, omdat ze dit so-
wieso kwijt raakt 

• Chantal juist heel zorgvuldig is, en je haar dus beter het blaadje 
met heel het optreden voor de demonstratie kan geven.. 

• Er heel veel spannende verhalen rondgaan over de motortocht 

• Bert erg fanatiek was tijdens de speurtocht 

• Bert ook vals speelt 

• Net als Sagitta en haar groepje 

• Dat er 20 kinderen met gemak in de auto van Michel van den 
Broek passen 

• Joosen ontzettend lekkere friet heeft 

• Dat pentjak silat best moeilijk is 

• Het er alleen al erg pijnlijk uitziet 

• Dat ze niet zo flauw zijn en er gewoon op los rammen 

• Dat zelfs de kleintjes de kata kankudai 
erg snel onder de knie hadden 

• Er een aantal volwassen er eerder mee 
stopte tssssssssssssssssssssssss 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat: 
 

• Dat apenkooien zelfs voor de bejaarden nog leuk is 

• Speurtocht in de regen best grappig is 

• Dat we gefilmd werden en dat het op tv terug te zien was 

• De link nog steeds bij stadstvbreda.nl te vinden is 

• Dat de pap van Emma, Frank genaamd, binnenkort lid wordt 

• Dat dit dankzij de enorme inzet en overtuigingskracht van 
Emma is 

• Onze karatevereniging in oktober 30 jaar bestaat!!! 

• Wij dit met zijn allen op vrijdag 14 oktober gaan vieren 

• Iedereen daarbij welkom is 

• Er ook meerdere oudleden bij aanwezig zullen zijn 

• Er sommige mensen zijn die al heel erg lang bij de vereni-
ging zijn 

• We naast de werkwoorden: Karelen en Edwarden, nu ook 
Berten in de Dikke Van Dale op laten nemen 

• Er badjuffen bestaan die het hoofd boven water houden op 
de maat van salsamuziek 

• Ze hier helaas wel pijnlijke knieën aan overhouden 
 

 
 
 
...Dit weer het einde is van deze Yoi. 
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