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Colofon 
Voor jullie ligt de december 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 
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Bestuurlijke mededelingen 
 
Tijdens de ALV van 12 oktober is het nieuwe bestuur gefor-
meerd door de aanwezige leden. In de nieuwe bezetting bestaat 
het bestuur uit 5 personen, waaronder de voorzitter, secretaris 
en penningmeester. 

van links naar rechts [red: en van klein naar groot]: 
Ton Stoop, Peter Kneefel, Michel Kievits, Gerard van Ooster-

baan, Marc van Santen 
 

Agenda 
27 nov 26e Open Roosendaalse JKA kampioenschappen 
17 dec KBN Itosu vanen competitie 
2 dec Stagetraining Dimitra Limneos [gratis] 
3 dec Clubkampioenschappen 
9 dec Stagetraining Dimitra Limneos [gratis] 
13 jan Oliebollentraining 
18 jan Algemene Ledenvergadering 
22 jan JKA toernooi 
28 jan Bowlingcompetitie 
5 feb KBN NK senioren 
9-11 maart KBN ONK 
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De verjaardagskalender 
Karatevereniging SHOTOKAN KARATE-DO TETERINGEN feliciteert 

de volgende jarigen : 
  

 November 2011 December 2011 
 Serra van Santen 9-11 Niels van der Kammen 2-12 
 Albert Korzilius 12-11 Meyrem Türedi 6-12 
 Soufiane El-Kouazi 16-11 Amber van Bijnen 9-12 
 Gerry Sijogo 22-11 Jennifer Oonicx 10-12 
 Adrie van Unen 25-11 Katinka Tiemersma 17-12 
 Maarten Korzilius 26-11 Karel Nauta 20-12 
 Ronaldinho Schmidt 27-11 Souhail Ariba 20-12 
 Lotte de Zeeuw 29-11 Imram Bittich 21-12 
  Lorenzo Sijogo 23-12 
 
 Januari 2012 Februari 2012 
 Chiara van Guldener 10-1 Floor Langenberg 1-2 
 Edward Hagemeijer 12-1 Arno Rekkers 4-2 
 Ton Chau 13-1 Edwin van Oerle 5-2 
 Noël Pijpers 14-1 Diede van der Sande 15-2 
 Jay Verouden 17-1 Michel van den Broek 23-2 
 Maaike Martens 18-1 
 Julia Hulsman 21-1 

 
  

Allemaal van harte proficiat en nog vele jaren!!! 
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Sport & diversiteit Breda 
 
Op maandag 31 oktober is er een kennismakingsgesprek ge-
weest tussen Sport & Diversiteit Breda en SKT. Aanleiding van 
het gesprek was om de weg naar een sportvereniging onder de 
allochtone jeugd eenvoudiger te maken. Het is mogelijk dat SKT 
in 2012 clinics gaat geven aan een aantal basisscholen in Breda. 
Hierbij ondersteunt en begeleid Sport & Diversiteit Breda de ou-
ders/verzorgers van allochtone kinderen tijdens de clinic. Inmid-
dels heeft de voorzitter gesproken met de ouders/verzorgers van 
onze allochtone jeugdleden over de ondersteuning van Sport & 
Diversiteit Breda op de basisscholen van hun kinderen. Zowel de 
kinderen en de ouders kunnen onze vereniging promoten op de 
basisscholen, de zogenaamde mond op mond reclame. Wie 
weet wordt onze leden aantal op deze manier vergroot. 
 

Sponsoren 
 
Om betere uitstraling te krijgen binnen de wedstrijdgroep hebben 
Profile de fietsspecialist Peter van den Broek en Sijogo Internati-
onal zich als sponsor aangemeld. Er zijn een aantal gesprekken 
vooraf gepleegd om de sponsorovereenkomst vorm te geven. 
SKT is enorm blij dat beide sponsoren een bijdrage gaan leveren 
aan de wedstrijdgroep. Daar staat tegenover dat de wedstrijd-
groep de sponsoren naamsbekendheid gaat geven tijdens het 
deelnemen aan wedstrijden. Tevens kunnen beide sponsoren 
tijdens diverse clubactiviteiten reclame maken voor hun bedrijf. 
 

Karate Piet 
op bezoek 
 
Op woensdag 23 no-
vember verscheen ge-
heel onverwachts Kara-
te Piet tijdens de jeugd-
training. 

Peter 
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Hong Tong 
in “het goede pad” 
 
“Goedemorgen prins Hong Tong.” Sprak 
de stem vanachter een gordijn. “Heeft u 
lekker geslapen?” “Wat is er gebeurd?” 
dacht Hong Tong, “Waar ben ik? Zei ze 
nou..PRINS HONG TONG?” Snel ging hij 
recht overeind zitten en gooide het gordijn 
open. Hij werd verblind door de fel schij-
nende zon en langzaam verscheen het 
silhouet van een vrouw. Een in sluiers 
gewikkelde, bloedmooie dame die haar 

vraag nogmaals herhaalde. “Goedemorgen prins Hong Tong, 
heeft u lekker geslapen?” 
 
Stamelend en nog 
vol ongeloof ant-
woord Hong Tong: 
“Ik voel me een 
heel ander iemand! 
Waar zijn we?" "We 
rijden nu door de 
woestijn en we zijn 
op weg naar uw 
paleis" 
 
Vol ongeloof en 
verbazing kneep onze kleine vriend zich in zijn arm, om te kijken 
of hij droomde. "AU!?" riep Hong Tong, het is geen droom. De 

berggeest had een betovering 
over hem uitgesproken nu was 
hij een prins geworden. Vol 
ongeloof legde hij zijn hoofd 
achterover op het fluweel waar 
hij zojuist op geland was. 
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Enkele uren later liepen de wachters met de draagstoel het paleis 

binnen. Hong Tong opende de gordijnen en zag een schitterend 

mooi gebouw, met hoge torens ontelbaar veel kantelen. De wach-

ters zette de draagstoel op de grond en hielpen hun prins uit de 

stoel en brachten hem naar de balzaal. Overal hingen slingers en 

ballonnen en alle mensen hadden de mooiste kleren aan. Wat al-

leen wel opviel is dat eigenlijk alle mensen in de balzaal vrouw wa-

ren. "We moeten opschieten prins Hong Tong, het feest begint al 

over een uur." Riep een stem en aan de armen werd Hong Tong het 

paleis doorgesleurd, de trap op naar een reusachtige kamer waar 

hij achter een gigantische kaptafel op de stoel neerplofte. "Mag ik 

misschien iets vragen? Wat voor feest wordt er vanavond gegeven? 

Vroeg onze nieuwbakken prins. 

 

"Zo dadelijk begin het grote galabal, waar alle vrijgezelle dames uit 

heel het land voor zijn uitgenodigd. Vanavond zult u uit een van hen 

uw bruid kiezen."  Zei een van de lakeien. Zich beseffend wat er 

zojuist gezegd werd, voelde Hong Tong zich ineens niet goed wor-

den en hij plofte naast de stoel op de grond… 

Een kwartier later kwam hij weer bij....... 
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Unsu 
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!!!! 



SKT, 30 jarig bestaan (1) 
 
Ik was 6 toen ik voor het eerst met mijn grote neef mee ging kij-
ken in 't Web. Ik keek mijn ogen uit en wilde zelf ook heel graag 
mee doen. Ik kan me dan ook nog goed herinneren hoe trots ik 
was toen ik voor het eerst een karatepak aan had. Thuis heb ik 
uren voor de spiegel gestaan en zelfs een periode m'n pak als 
pyjama in bed aangehad. 
 
1ste jeugdkamp met Bert Pij-
pers en Basje van Steen een 
ijsje halen in het Siebengewald, 
als ik m'n mond maar hield. 
Nederland had namelijk net de 
halve finale van Duistland op 
het EK '88 gewonnen en ik 
leerde mijn eerste Duitse zinne-
tje: “Schade Deutschland alles 
ist forbei!!” 1ste clubkampioen-
schappen 2de met kata en 1ste 
met drie-technieken. Mijn eer-
ste Karatemarathon, mijn eer-
ste verliefde vlinders, mijn eer-
ste keer een warming-up ge-
ven, mijn eerste keer lesgeven, 
eerste keer Nederlands kampi-
oen, mijn zwarte band, mijn 
eerste keer scheidsrechteren, mijn eerste keer coachen op het 
NK, 's ochtends vroeg hamburgers eten met Kirscha en Suus 
voor we naar wedstrijden moesten, op de boot met Niek naar 
Gent voor de karatestage waar de vonk tussen Kirscha en Mi-
chel oversloeg. Ik kan zo de hele Yoi vullen met vrolijke, blije, 
verdrietige, maar vooral geweldige momenten en herinneringen 
die ik met de club, de leraren, leerlingen en oud-leerlingen heb 
mee mogen maken. Ik wil iedereen bedanken voor de afgelopen 
30 jaar bij Shotokan Karate-Do Teteringen, maar ook alvast 
iedereen die de komende jaren er nog een groter feest van ma-
ken om lid te zijn van de leukste Karateschool van heel Neder-
land!  
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Interview met Serra van Santen 
 
Hoi Serra, mogen we je interviewen voor de Yoi? 
Uuuuhhhh … mama, mogen ze me interviewen voor de Yoi? 
Ja, oke is goed! 
 
Hoe ben je ooit begonnen met karate? 
Nou, ik was allemaal aan het spelen, zo van dat ik op matrassen stootte 
en trapte en toen zei mijn moeder op een dag: “Waarom ga je dan niet 
op karate?” 
 
Wat is het leukste dat je ooit met de club hebt meegemaakt? 
Nou ik vind het trainen altijd wel leuk. 
 
Wat betekend karate voor je, is het gewoon een sport of een le-
vensstijl? 
Nou, ik vind het meer een sport want ik doe er in het dagelijks leven niet 
echt iets mee, behalve dan dat je een leuk spelletje op de computer 
hebt met pinguins en dat lijkt op karate. Dat speel ik heel vaak! 
 
Als je een dier zou zijn geweest, welk dier zou dat zijn? 
Een hond. 
 
Waarom? 
Ik vind ze cool want ik heb zelf een hond en daar hou ik heel veel van! 
 
Waar heb je een hekel aan, en waarom? 
Aan kumite. Nou, dat doet altijd zo’n pijn. 
 
Vind je dat de club is verandert sinds dat jij erop kwam? 
Uuuhhh … nee, niet echt. 
 
Wil je nog iets zeggen tegen de leden van 
de club? 
Uuuhhh … dat ik karate heel erg leuk vind en 
dat de leraren heel goed en leuk les geven. 
 
Wat doen ze goed? 
Van die oefeningen dat je spieren warm wor-
den bijvoorbeeld! 
 
Oke, bedankt voor het interview Serra! 
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Een Kerst om nooit te vergeten 

 
Het was koud en ook nog erg vroeg. Dennis, 10 jaar oud, moest 
aan zijn dagelijkse krantenwijk beginnen. Toen hij de deur achter 
zich dicht trok woei 
een koude wind hem 
midden in zijn gezicht. 
Gauw de hoek om ... 
dan liep hij tenminste 
beschut langs de hui-
zen die hij vanuit zijn 
slaapkamer kon zien. 
Het zag er van boven 
af zo mooi uit toen hij 
vanmorgen wakker werd en naar buiten keek. Maar dat viel goed 
tegen als je echt buiten was. Eerst langs het blok huizen en dan 
langs de nu bevroren singel naar de Warandestraat waar hij zijn 
kranten op moest halen en waar hij, zoals iedere morgen, zijn 
vrienden zou ontmoeten die net als hij ook de kou zouden moe-
ten trotseren om hun dagelijkse rondje te maken. In gedachten 
liep hij langs de singel. Nog twee maandjes en dan had hij zijn 
doel bereikt! Alles nieuw!!! Een karatepak als zijn vader zijn be-
lofte hield, en daar had hij natuurlijk alle vertrouwen in, kreeg hij 
ook nog een nieuw trainingspak cadeau van zijn ouders. Een 
goede tas had hij al, die had hij niet meer nodig. Het had een 
beetje geijzeld en de bomen en struiken langs de singel waren 
prachtig wit. Dennis zag er eigenlijk niets van. Hij had zijn kraag 
hoog op gezet en stapte flink door om maar zo gauw mogelijk bij 
zijn "krantenafhaalpunt" te komen. Misschien had meneer Kra-
mer, die ´s morgens de kranten uitdeelde wel weer voor een 
warme beker chocolademelk gezorgd. Dat was me een verras-
sing gisteren! Maar ja, dat moest hij zelf betalen en iedere dag 
chocolademelk zou wel een beetje duur zijn. Wat was dat toch 
een eind lopen, die hele singel af. Elke keer weer viel dat lange 
stuk langs die singel, en dat altijd in de vroege morgen, hem  
weer tegen. Ze hadden beter een brug kunnen bouwen, dan had 
hij niet zover hoeven lopen. Zou het ijs al....? Het had nog pas 
twee nachtjes gevroren en hij had eigenlijk nog niemand op het 
is gezien.  

12 
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Beter maar niet doen dacht hij bij zich-
zelf. Moeder had hem trouwens nog 
gewaarschuwd. Dennis, had ze ge-
zegd, je kunt wel goed zwemmen, 
maar een kletsnat pak met die kou .... 
en als je onder het ijs schiet .... kijk 
alsjeblieft uit. Hij was al over de helft 
aangekomen toen een krakend geluid 
en een ijselijke gil van niet zover weg 
in zijn oren klonk. Wat was dat nou? 
Hij stond stil en keek in het rond .... 
Niets te zien natuurlijk. Het was ook 
nog zo donker. Hij luisterde scherp of 
hij nog wat hoorde. Niets meer, zou 
het verbeelding zijn geweest? Hij had ook zo in gedachten gelo-
pen. Hoorde hij toch weer wat? Een bepaalde onrust maakte 
zich van hem meester. Toch maar even langs de kant van de 
singel lopen ... Maar welke kant uit? Niet zo gek ver bij hem van-
daan was een donkere plek in het sneeuwwitte ijs. Maar even 
kijken. Bewoog daar wat? Het water was donker en ribbelig. Hoe 
kon het water daar nou zo bewegen...? Stijf van de zenuwen 
probeerde hij om meer in het donker te onderscheiden. Het zal 
toch niet waar zijn? Zag hij daar een arm met een hand bewe-
gen? Kou of geen kou, daar was hulp nodig .... Zonder zich lan-
ger te bedenken liet hij zich in het water zakken. Het was geluk-
kig niet zo diep. Toen hij tot zijn billen in het water stond zag hij 
weer wat bewegen en greep meteen .... Het was een hand, een 
echte mensenhand die hij te pakken had. Hij trok er met alle 
macht aan en het viel hem mee dat het eigenlijk zoo gemakkelijk 
ging. Na enig gesjor, kon hij de jongen, onder het ijs vandaan 
trekken. Het was Bram, dat zag hij direct aan dat gekke petje 
wat hij altijd op had ´s morgens als hij de krant ging bezorgen. 
Ze hadden hem er vaak mee uitgelachen, maar Bram had zich 
er nooit wat van aangetrokken. "Lekker warm," zei hij altijd, 
"Lachen jullie maar" Dennis was niet zo groot, maar Bram geluk-
kig ook niet. Het lukte Dennis hem op de kant te krijgen en hem 
in de sneeuw langs het pad te leggen. Hij bewoog niet.... 

13 
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Als een bezetene rende Dennis naar het dichtstbijzijnde huis en 
begon op het eerste de beste raam te bonken. Help... help... 
alstublieft, doe gauw open! 
Toen het gordijn opzij gescho-
ven werd zag Dennis het slape-
rige gezicht van een oude man 
tevoorschijn komen. "Help als-
tublieft, mijn vriendje is door het 
ijs gezakt en hij beweegt niet 
meer … Na even ging ergens 
een deur open en kwam de 
oude man in zijn ochtendjas 
naar buiten. 
"Waar ligt hij?" vroeg de man. 
samen renden zij naar de sin-
gel, naar de plek waar Bram 
lag. De politie en de ambulance 
heb ik al gebeld zei de man. Laten we hem maar snel naar bin-
nen brengen anders bevriest hij nog. Samen sjouwden ze Bram 
naar binnen en lagen hem op de bank in de kamer. Intussen was 
de vrouw van de oude man ook de kamer binnengekomen. 
"Kom jij eerst maar eens even hier" zei ze tegen Dennis "en trek 
gauw die natte kleren uit voordat jij ook ziek wordt”. Toen Dennis 
nog bezig was zich af te drogen en een (veel) te grote droge 
broek aantrok kwam de ambulance al aangereden. De broeder 
en zuster die binnenkwamen begonnen zich direct met Bram te 
bemoeien. Dat valt geloof ik nogal mee, zei de broeder. Hij is wel 
bevangen door de kou. Gelukkig heeft hij niet te lang in dat kou-
de water gelegen. Langzaam begon Bram wat te bewegen. Door 
de warmte in huis en de misschien wel vijf dekens die de zuster 
om Bram heen had gelegd kwam hij weer bij en opende lang-
zaam zijn ogen. Wat was dat nou? Glimlachte hij echt? Dennis 
kon zijn ogen niet geloven. Had hij dat nou goed gezien? Maar 
Bram had intussen zijn ogen alweer gesloten. Hij gaat wel even 
mee naar het ziekenhuis zei de zuster en daar zullen we z´n ou-
ders bellen en zeggen dat alles goed is afgelopen. Vanmiddag 
mag hij weer naar huis denk ik. 
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Nieuwe leden 

 
De vereniging is flink aan het groeien en we willen de volgende 
nieuwe leden dan ook hartelijk begroeten. 
 

Merel Verschuren lid vanaf 30 mei 2011 
Jennifer Oonincx lid vanaf 12 september 2011 
Thijs van Wanrooij lid vanaf 19 september 2011 
Cas van Boxtel lid vanaf 19 september 2011 
Renske van Boxtel lid vanaf 19 september 2011 
Teun van Boxtel lid vanaf 19 september 2011 
Amber van Bijnen lid vanaf 21 september 2011 
Puck van Beek lid vanaf 28 september 2011 
Diede van de Sande lid vanaf 4 oktober 2011 
Stefan Meeuwessen lid vanaf 10 oktober 2011 
Maxwell Sijogo lid vanaf 13 oktober 2011 
Bram Verschuren lid vanaf 17 oktober 2011 
Rico Vermeulden lid vanaf 19 oktober 2011 
Noël Pijpers lid vanaf 14 november 2011 
 

We wensen deze nieuwe mensen heel veel karateplezier en ho-
pen dat ze lang bij ons mogen blijven. Mochten er na totstandko-
ming van deze uitgave nog nieuwe leden zijn bijgekomen, dan 
worden die in de volgende editie genoemd. 
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Recept - loempia’ s 
 
Benodigdheden: 
 loempiavellen 
 mihoen 
 wortel 
 witte kool 
 kipreepjes 
 ui 
 
Bereidingswijze: 
Ik heb de vellen bij de plaatselijke toko gekocht, maar weet eerlijk ge-
zegd niet meer hoeveel ze precies hebben gekost. Het is in elke geval 
een pak met 40 vellen. Het zijn vrij grote vierkante vellen en je kan ze 
vouwen of rollen zoals je wilt. Dit recept heb ik zo’n beetje zelf verzon-

nen en ik heb niet zo goed op de hoe-
veelheden gelet. Ik heb in elk geval een 
kwart van het pak mihoen gebruikt en dat 
heb ik in een ruime bak met warm water 
gelegd om te weken. Ondertussen ben ik 
de rest van de ingrediënten gaan fijnsnij-
den en toen ik daar mee klaar was, was 
de mihoen zacht genoeg. Ik heb het goed 
uitgeknepen en de ingrediënten bij elkaar 
in de kom gedaan. In dit mengsel zit 1 

pakje kipreepjes, 2 uien, 1 flinke peen, 
2 handjes kool en dus een kwart van 
het pak mihoen. Dit was voldoende 
voor zo’n 30 loempia’s, dus als je het 
volledige pak wilt opgebruiken, moet je 
net even wat meer van alles nemen. 
Het is even zoeken naar de juiste hoe-
veelheden per loempia, maar ik ge-
bruikte ongeveer een klein handje. Het 
moet voldoende zijn om een goed ge-

vuld te krij-
gen, maar niet teveel want anders dan kan 
je niet meer fijn rollen. Verder is de hoeveel-
heid natuurlijk ook afhankelijk van hoe je 
gaat vouwen of rollen. Voor een lange smal-
le loempia, zoals bij de vietnamese loempia-
kraam, vouw je twee punten naar binnen 
zoals hiernaast, voor de kleinere versie trek 

je de punten gewoon 
wat verder over elkaar 
heen.  16 
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Dan heb je dus een iets dikkere deeglaag uit-
eindelijk, maar dat is juist erg lekker. Dan is het 
gewoon een kwestie van de onderste punt naar 
boven slaan, als een envelopje, en dan rollen. 
Goed strak 
rollen en 
zorgen dat 
de zijkant-
jes netjes 
naar bin-

nen blijven. Om hem dicht te plak-
ken pak je een klein theelepeltje 
tarwebloem en mix je dat met wat 
water. Dat wordt een heel plakkerig 
goedje waar je makkelijk alle loem-
empia’s mee kan dicht plakken. 

Gebruik niet te veel, want door de tarwebloem wordt je frituurvet/olie 
een beetje troebel en viezig. 
Ik heb zelf twee lange gemaakt en de rest korter. Hier heb ik dus niets 
voor gesneden of geknipt, gewoon wat strakker en smaller opgerold. De 
lange waren ook erg lekker hoor, maar ik vind de korte lekkerder, omdat 
je dan wat meer knapperig deeg hebt. Zet het vet op zo’n 175/180 gra-
den en bak de loempia’s met een open deksel. Dit zodat je ze regelma-
tig om kan draaien, aangezien ze blijven drijven en dan dus alleem de 
onderkant gebakken wordt. Let ook op dat je er niet teveel in doet, want 
dan plakken ze aan elkaar vast. Zodra ze niet meer zo bleek zijn, maar 
mooi goud geworden, zijn ze klaar! Leg wat keukenpapier klaar, want 
ze komen vrij vet uit het frituur. Laat ze 
even goed uitlekken en dep ze droog. De 
vellen kan je achteraf niet meer los invrie-
zen, maar je kan wel volledige loempia-
tjes invriezen. 

Nienke 
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Sudoku - iets moelijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japans voor beginners 

 
Osu (oss) groet, bij het betreden en verlaten van de dojo 

Seiza (seeza) verzoek tot aannemen van zithouding 

Mokuso (mokso) begin van meditatie, ogen sluiten 

Ennoté of mokuso yame einde meditatie, ogen openen 

Sensei ni rei (sensee nie ree) groet aan de leraar 

Sempai ni rei groet aan de assistent 

Otagai ni rei groet aan de medeleerlingen 

Kiritsu (kieriets) verzoek tot opstaan 

Jodan hoog, naar het hoofd 

Chudan midden, romp, ter hoogte van de plexus 

Gedan laag, naar het kruis 

Shomen (heup) naar voren 

Hanmi (heup) half weggedraaid 

Mae ni naar voren 

18 
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Sagaru naar achteren 

Yoko e zijwaarts 

Hidari links 

Migi rechts 

Mawate commando voor omdraaien, van richting veran-
deren 

Hantai wisselen van stand of houding (andere been 
voor) 

Kamae houding 
Jiyu kamae vrije gevechtshouding (welke een zekere ge-

vechtsrealiteit uitdrukt) 
Kamae te commando om aangegeven stand aan te nemen 

(bijv. "hidari zenkutsu dachi, kamae te" : neem 
de linker naar voren leunende stand aan) 

Yoi 'wees gereed', neem de beginstand aan, meestal 
hachi dachi (voeten parallel heupbreedte), vuis-
ten gesloten, de vuisten iets voor het  lichaam ter 
breedte van de voeten. 

Hajime beginnen 
Yame stoppen 
Yasume ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi 
arigat gozaimasu dank u wel 
kime waza tegenaanval 
shitei kata te kennen kata's 
tokui kata voorkeurskata 
kaeshi-ippon-kumite de verdediger dwingt de aanvaller achteruit 
yakusoku kumite kumite met verwittigen (aankondigen) 
oyo kumite toepassingskumite 
shiai-kumite wedstrijdkumite 
gi uniform 
sensei meester/leraar 
sempai seniorleerling 
shomen eerste meester 
ma’ai afstand 
waza techniek 
aka rood 
shiro wit 
obi gordel 
nage werpen 
seiretsu opstellen 
dojo oefenruimte 
embusen grondpatroon van de kata 
tai sabaki wegdraaien van het lichaam 
zanshin gevechtsaandacht 
tamishiwari breektechnieken 
sun dome stop op 3 cm van het doel 
dojo-kun etiquette regels van de dojo 
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Ik geef de pen aan ... 
 
Zo, nu ben ik aan de beurt. Nick ten Hacken is mijn naam, ik ben 
geboren op (ik durf het haast niet te zeggen) 2 september 1926.  
 
Ik ben 58 jaar getrouwd geweest met Thea, een bijzondere 
vrouw, die jammer genoeg veel te veel rookte. Ik heb drie kind-
jes, Nick, Annemarie en Paulien. De leeftijd moet je maar raden. 
In mijn leven heeft sport altijd een grote rol gespeeld, zowel op 
school, de H.B.S., en later in de marine heb ik altijd tijd vrij ge-
maakt om te sporten. Ik had zeven broers en een zus, ik was 
echter de enige die op jonge leeftijd kon zwemmen en daar was 
ik trots op. 
 
In de oorlog was het nogal moeilijk om elke dag te zwemmen, 
het laatste jaar moest ik onderduiken, d.w.z. overdag binnen 
zitten, en s´nachts naar buiten om te luchten. 
 
Eind 1944 ging ik naar Engeland, de Marine opleiding daar was 
heel zwaar, door mijn goede lichamelijke conditie werd ik uitge-
kozen voor de landingsdivisie, en dat was weer een extra zware 
klus. 
 
Na het avontuur in de Marine (ruim drie en een half jaar, waar ik 
liever niet over praat) kwam ik terug in Nederland, en dat was 
heel vreemd. Zeven en een half jaar heb je geleefd in een heel 
andere wereld, het was heel moeilijk om te studeren, je eigen 
concentreren was een groot probleem. 
 
Na een half jaar werken in het bedrijf van mijn vader en het vol-
gen van een verkooptraining (hoe moet ik mijn klanten zo mani-
puleren, dat ze kopen) ben ik weer teruggekomen in de georden-
de maatschappij. 
 
Ik bleef elke morgen zwemmen, maar ik deed ook atletiek en 
turnen en zeilen was ook favoriet. Boksen heb ik laten zitten, 
iemand in elkaar slaan is geen sport. 
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Judo heb ik ook geprobeerd, maar het leven bestaat niet alleen 
uit sporten en spelen, ik heb veel leuke meisjes ontmoet, totdat 
ik Thea mijn vrouw leerde kennen en ben getrouwd. Weer staat 
je hele leven op zijn kop, want  het is niet alleen trouwen en sa-
menwonen, het is ook samen leven en ik ben een avontu-
rier,vooral in et begin viel dat niet mee. 
 
Er kwamen kinderen en ik ging weer zeilen, mijn kinderen von-
den het prachtig, dus werd alle vrije tijd met zeilen en een boot 
onderhouden. 
 
Na het starten va een eigen bedrijf werd het moeilijker, maar tijd 
voor een beetje sporten was er altijd en vooral ‘s morgens 
zwemmen hoort daarbij. 
Nu Thea mijn vrouw is overleden, voel ik me alleen, maar merk 
ik ook wat het fijn is om kinderen te hebben en merk je ook hoe-
veel aardige mensen er op deze wereld rondlopen. 
 
Ik ben een mazzelaar!!!. 
 
Nick ten Hacke 

 
 

volgende keer: 
??? 
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Een Kerst … - vervolg 

 
Bram werd op de brancard gebonden en voordat hij de deur 
werd uitgedragen zag Dennis weer die glimlach op zijn gezicht. 
Wat was dat nou toch .... Dennis kreeg, en dat raad je natuurlijk 
al, een kop warme chocolademelk van die aardige mevrouw en 
werd door die aardige oude man naar huis gebracht. Vader en 
moeder schrokken wel even, maar waren blij dat alles toch zo 
goed was afgelopen. ´s Middags kwam Bram zijn vader langs en 
kon niet nalaten Dennis even in zijn armen te nemen en hem te 
bedanken omdat hij zo dapper was geweest om in de met ijs 
bedekte singel te stappen om iemand zijn leven te redden. De 
dokter had gezegd dat hij net op tijd uit het water was gehaald 
en dat als dat niet gebeurd was, Bram zeker was verdronken. 
Dennis vond zichzelf ook eigenlijk wel een held nu iedereen zo 
over hem sprak. ´s Avonds toen hij in bed lag en over de gebeur-
tenissen van die dag nog even nadacht was hij wat trots dat hij 
zijn vriendje had kunnen redden. Maar ja, dat zou iedereen toch 

doen? Een paar dagen later 
was het Kerstmis. Iedere 
eerste Kerstdag kwamen 
oma en opa koffie drinken 
en meestal bleven ze ook 
met het kerstdiner. Dat was 
altijd wel gezellig, maar het 
leukste vond hij toch de 
Kerstochtend, dan werden 
natuurlijk de cadeautjes 
uitgepakt, die vaak al twee 
dagen van te voren onder 
de kerstboom lagen. Dat 
was natuurlijk om je nieuws-
gierig te maken! Er lagen er 
wel héél veel dit jaar..... 
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Dennis was benieuwd voor wie dat grote pak eigenlijk was en 
wat er in zou zitten. Het bleef nog als laatste liggen ook. Vader, 
die altijd de cadeautjes onder de boom vandaan haalde, pakte 
eindelijk het grote pak. En voor wie was het???  Juist, voor Den-
nis .... Zenuwachtig maakte hij het papier los. Nee maar, wat een 
mooie karatetas was dat, en wat zwaar! "Maak hem eens open," 
zei opa. Dennis kon zijn ogen niet geloven ...... 

Eerst haalde hij er een karatepak uit, toen een nieuwe band, 
scheenbeschermers, handschoenen, een tok, een mooi nieuw 
trainingspak met het clublogo en als laatste een mooi karateshirt 
met zijn eigen naam erop. Dit heb je van je grote vriend Bram 
gekregen zei vader. Ik zou hem vanmiddag maar eens gaan be-
danken. 
 
Dennis kon haast niet wachten om naar zijn vriendje te hollen. 
Toen hij in de middag aanbelde en Bram open deed, vlogen ze 
elkaar in de armen. Allebei waren ze gelukkig en hadden elkaar 
veel te vertellen. Eén ding moet je me nog vertellen zei Dennis. 
Leek het nou maar zo of lachte je echt toen je voor het eerst je 
ogen open deed. Bram begon te schateren van het lachen. Weet 
je wat ik zag toen ik m´n ogen opende? Jou .... in die achterlijke 
grote broek, het was echt geen gezicht! Laten we maar afspre-
ken zei Bram, dat als jij nog eens wat van m´n petje zegt, ik jou 
help herinneren aan die gekke grote broek! 
 
Dennis en Bram hadden nog heel veel plezier en zouden deze 
Kerst nooit meer vergeten. 
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Open Roosendaalse JKA 
 
Op zondag 27 november werd in Roosendaal de 26ste Open 
Roosendaal JKA Championships gehouden. Wij waren met 7 
karateka’s aanwezig. Mady de Vos, Lorenzo Sijogo, Isabel van 
Haaf, Serra van Santen, Souffiane El Kouazi, Chantal van Unen 
en Emma Kalberg wilden hun krachten meten met andere kara-
tejeugd. Er waren clubs uit de volgende landen; Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en België. 

Onze deelnemers met de prijzen: 
Mady de Vos, 3de plaats 

Chantal van Unen, 1ste plaats 
Emma Kalberg, 1ste plaats 

 
Schouderklopjes en complimenten voor alle deelnemers. 
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Prijsvraag 
 

Onze activiteiten-cie is enorm actief en heeft ook voor het ko-
mende jaar weer veel op stapel staan, zoals de oliebollentrai-
ning, de bowlingcompetitie, de karatemarathon, het jeugdkamp, 
de motortoertocht en nog veel meer. 
Nu willen we ook iets speciaals doen 
voor alleen de jeugdleden en daar-
voor vragen we jullie hulp. 
 
Zet je denkpet eens op en verzin een 
leuk evenement om te doen met de 
jeugdleden. Je kunt een actief evene-
ment bedenken of juist niet, overdag 
of ‘s avonds, het maakt helemaal niet 
uit. We zijn eerst op zoek naar idee-
ën. Daarna laten we jullie zelf kiezen 
uit alle inzendingen en diegene die 
het evenement bedacht heeft dat uit-
gekozen wordt ontvangt een originele 
prijs. 
 
Dus doe je best en kom met iets wat je graag zou willen doen 
met de andere kinderen van onze karatevereniging. 
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Ma’ai no mikiri 
 
Als het navigatiesysteem in je auto een route 
berekent, blijkt vaak dat de korste weg niet 
altijd de snelste is. Iets dergelijks zien we ook 
in Japanse krijgskunsten als Kendo en Kara-
te, waar men spreekt van ma’ai no mikiri, of-
wel het scherp inschatten van de tijdsafstand 
tussen twee tegenstanders. Hoewel ma’ai 
vaak wordt vertaald als gevechtsafstand, is 
het niet alleen ruimtelijke afstand maar ook, 
misschien wel vooral, een kwestie van tijd. 
Het gaat er immers om hoe snel je bij de an-
der bent of hoe snel die ander jou kan berei-
ken. Zo is bijvoorbeeld op dezelfde afstand 

degene met de langste armen en benen in het voordeel, maar 
niet altijd. De lengte van de armen en benen lijkt op het eerste 
gezicht misschien een absoluut gegeven, maar het bereik ervan 
is tevens afhankelijk van de heup-en schouderinzet. Wie zijn 
heup maximaal indraait, kan zijn stoot bijna een halve meter ver-
lengen en is dan duidelijk in het voordeel ten opzichte van ie-
mand met even lange armen en benen, die zijn heup niet of min-
der ver indraait. In dat geval is het bereik niet zozeer een kwes-
tie van fysiek als wel van techniek. Hetzelfde geldt voor het voe-
tenwerk (ashi sabaki). Als beide tegenstanders fysiek gelijkwaar-
dig zijn maar een van de twee zich sneller kan verplaatsen en in 
elke verplaatsing een grotere afstand kan overbruggen, dan zal 
hij in het voordeel zijn. 
 
Daarom zijn kumitetrainingen en wedstrijden belangrijk [red.] 
 
Het competitie-element lijkt bijna een noodzakelijke voorwaarde 
voor het ontwikkelen van een grotere startsnelheid en explosivi-
teit. Er kan gesteld worden dat karateka’s die trainen om een 
wedstrijd te winnen meer gemotiveerd zijn om elkaar te raken, of 
niet geraakt te worden. Waar niets op het spel staat wordt al snel 
minder scherp getraind wat betreft afstand, timing en snelheid. 
Het probleem hierbij is dat karateka die niet scherp trainen, deze 
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scherpte ook niet kunnen opbrengen als het er werkelijk op aan-
komt. Zoals bij een van de grote toetsstenen voor het vermogen 
om te presteren onder druk: een wedstrijd, examen, demonstra-
tie of echt gevecht. 
 
Als we gemakshalve alle andere wapens dan die van ons eigen 
lichaam buiten beschouwing laten, kunnen we in het karate als 
gevechtsafstanden onderscheiden: 
1. een lange afstand (to-ma), waarbij de tegenstanders elkaar 

niet kunnen raken zonder zich te verplaatsen; 
2. een trapafstand; 
3. een stootafstand; 
4. een afstand voor elleboog– en knietechnieken; 
5. een werp– en worstelafstand. 
Een all-round karateka moet zich op al deze gevechtsafstanden 
kunnen handhaven. 
 
Uitgaande van hun favoriete technieken hebben de meeste kara-
teka een voorkeursafstand. Zolang iemand die goed kan trap-
pen, iemand die goed kan stoten op afstand kan houden, is hij in 
het voordeel. Zolang degene die het van zijn vuisten moet heb-
ben terugdeinst voor de traptechnieken van de ander is hij in het 
nadeel en is het slechts een kwestie van tijd voordat hij geraakt 
wordt. Het enige dat hij kan doen is “invechten”, dat wil zeggen 
de afstand verkleinen door zich binnen het bereik van de ander 
te begeven. Het spreekt vanzelf dat dit een zekere moed en 
vaardigheid vereist. Zeker in gemengde gevechtsvormen (MMA) 
zie je vaak dat vechters met een 
judo– of worstelachtergrond zo 
snel mogelijk de wapens van 
karateka of kickboksers passe-
ren (en daarbij eventueel een 
paar technieken incasseren) om 
op hun voorkeursafstand te kun-
nen komen, waarna het tij door-
gaans vrij snel keert. 
 
Je moet hierbij dus over je gren-
zen durven gaan [red.] 
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Bij fysiek en qua techniek gelijkwaar-
dige tegenstanders wordt spelen met 
de afstand vaak een spel met de per-
ceptie. Het inschatten door beide par-
tijen waarbij ze hun verplaatsingen 
zoveel mogelijk proberen te verhei-
melijken door schijnbewegingen, be-
hendig voetwerk en kleding. De laat-
ste twee hebben meer met elkaar te 
maken dan je misschien op het eerste 
gezicht zou denken. In de zwaard-
kunst kan tien centimeter het verschil 
zijn tussen leven en dood en is het 
derhalve letterlijk van levensbelang 
om die afstand ongemerkt te kunnen overbruggen. Bijvoorbeeld 
door nigiri ashi, het steels opkruipen met de tenen. Belangrijk 
hierbij is dat het bovenlijf niet meebeweegt met de verplaatsing 
van het onderlijf. 
 
Feitelijk is 1 millimeter al genoeg om een aanval te laten missen. 
Iemand met een zeer scherpe inschatting van de gevechtafstand 
kan zorgen dat hij voortdurend net buiten het bereik van zijn te-
genstander blijft. Veel karateka ontwijken aanvallen te ruim. Op 
die manier zijn ze wel buiten het bereik van hun tegenstander, 
maar is die ook tegelijk buiten hun eigen bereik. De kunst is om 
zo zuinig te ontwijken dat de tegenstander jou net niet kan raken 
terwijl jij zelf een tegenaanval kunt doen zonder je te hoeven 
verplaatsen. 
 
Wie zich minder snel kan verplaatsen dan zijn tegenstander kan 
altijd nog kiezen voor de strategie van het vechten op de 
“counter”. Dit betekent dat je je tegenstander naar jou laat ko-
men, om vervolgens zijn aanval te pareren (go no sen) of hem in 
zijn verplaatsing af te stoppen, nog voor hij zijn techniek heeft 
afgemaakt (sen no sen). Hier komt weer dat tijdsaspect van de 
mai’ai om de hoek kijken, dat het tot zo’n dynamisch en relatief 
begrip maakt. 
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Kyusho 
 
Kyusho is de training van aanvalstechnieken naar vitale punten 

in het menselijk lichaam. Onderstaande figuur toont er enkele. 
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Woordzoeker 

 advent ezel kerstboom licht rendier 
 arreslee Jezus kerstman Maria stal 
 bal kaars krans pakje ster 
 diner kaart kribbe piek vrede 
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Woordzoeker - iets moeilijker 

 osu seiza mokuso ennote senseinirei 
 sempainirei otagainirei kiritsu osu jodan 
 chudan gedan shomen hanmi maeni 
 sagaru yokoe hidari migi mawate 
 hantai kamae jiyukamae kamaete yoi 
 hajime yame yasume arigatogozaimasu 
 kimewaza shiteikata tokuikate gi sensei 
 sempai shomen 
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SKT, 30 jarig bestaan (2) 
 
Zoals jullie allemaal ongetwijfeld weten bestaat onze vereniging 
ruim 30 jaar. Een hele prestatie, dat is zeker. Om dit te vieren 
hebben we een gezamenlijke training gehouden met alle leden 
en diverse oudleden, waaronder de oorspronkelijke oprichter 
Bert Pijpers. Na de training werden diverse mensen gehuldigd 
voor hun bijdrage aan de vereniging en werd afgesloten met een 
gezellige borrel. Hieronder wat impressies, volgens Bert. 
 

1981 - 1990 

“In de eerste tien jaar 
zijn mijn drie grote 
dromen uitgekomen 
namelijk: een eigen 
school oprichten, mijn 
zwarte band halen en 
een keer naar Japan 
gaan. We begonnen 
met een groepje 
vrienden te trainen, ik 
moest glazen ophalen 
tijdens feesten bij Zaal '73 om de zaalhuur te betalen. Na de 
eerste tien jaar groeiden we uit tot een vereniging die langzaam-
aan op nationaal niveau mee begon te tellen...... Een absoluut 
hoogtepunt was de demonstratie bij het tienjarig bestaan. “ 
 

1991 - 2000 

“Heerlijk om zulke goede resultaten te behalen met onze club, 
wat was het toch een fijne tijd. Ook heb ik moeten leren dat wan-
neer je clubje goed presteert er altijd mensen van buitenaf ja-
loers zijn en dus proberen je vereniging uit elkaar te trekken, wat 
helaas ook gedeeltelijk is gelukt ..... 
Hier op terugkijkend kan ik wel zeggen dat dit niet echt gelukt is 

en ik nog steeds het gevoel heb dat ik met iedereen die toen 

trainde door één deur kan. GELUKKIG!!!!” 
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2001 - 2010 
“In het begin van deze periode ben ik gestopt met de vereniging. 
Het maakt me heel gelukkig als ik zie dat "me clubke" er nog 
steeds is. Super leuk dat er nog steeds mensen rondlopen vanaf 
het allereerste uur hé Stoopie. En als ik dan even terugblik op 
de afgelopen dertig jaar heb ik voor heel veel mensen bewonde-
ring, maar ik wil er nog twee benoemen en dat zijn Arjan Zonne-
veld en Michel Kievits. Op naar de veertig!!!!!!!!!!!!!!!! “ 

 

anno 2011 - het feest 
volgens Bert Pijpers: 
“Ik vond het leuk dat er veel oudleden waren, gezellig bijgekletst, 
leuke foto's en films gezien kortom voor herhaling vatbaar. 
Usch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 
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1ste en 2de dan - Peter en Michael 
 
Op zondag 22 mei 2011 werden in Utrecht onder auspiciën van 
de Karate-Do Bond Nederland (KBN) de zwarte band examens 
afgenomen. Het zwarte band examen is een landelijk examen 
dat maar op twee momenten in het jaar afgenomen wordt.   
Peter Kneefel en Michael Vermeulen hebben beiden met goed 
gevolg hun examen voor respectievelijk het eerste Dan en twee-
de Dan volbracht. 
 
Peter had tijdens zijn voorbereiding regelmatig te kampen met 
blessures met name aan zijn knie. Hierdoor kon hij niet altijd er 
vol voor gaan. De laatste 5 à 6 weken had hij er gelukkig weinig 
last van. Tijdens de traptechniek ushiro geri kreeg hij tijdens het 
examen er weer veel last van. Op een aantal momenten was dat 
zeer duidelijk aan zijn gezicht te zien. De onderdelen jiyu kumite 
en bunkai, die Peter met Arjan als partner uitvoerde, zagen er 
strak uit. De embu (schijngevecht) kwam door de blessure niet 
zo uit de verf zoals bedoeld. Gelukkig voor Peter zaten er een 
paar herstel momenten gedurende het examen. Zodat hij het 
overgrote deel van zijn examen met overtuiging kon laten zien 
dat hij de technieken goed beheerst. Peter knap gedaan en blijf 
op de in geslagen weg door trainen.  
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Michael had door zijn werk het examen een half jaar uitgesteld 
en had zodoende langer de tijd om te trainen. Door een been-
blessure van Gerard was Dave gevraagd om het onderdeel jiyu 
ippon kumite en de embu voor zijn rekening te nemen. Zowel de 
individuele oefeningen als de partneroefeningen zagen er goed 
verzorgd uit. Michael wist alle aanvallen van zowel Gerard als 
Dave goed te beantwoorden. Michael je hebt een goed examen 
laten zien. Blijf zo doorgaan.  
 
Na het anderhalf uur durend examen ontvingen Peter en Michael 
uit handen van de examencommissie van de KBN vol trots hun 
diploma. Proficiat. 

Er was zelfs een oud lid, Roel van Bezooijen, die examen deed 
voor zijn derde Dan. Roel traint sinds een aantal jaren in Amster-
dam bij Dimitra Limneos. Roel liet ook een heel goed examen 
zien en is daarmee derde Dan. Proficiat. 
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Interview met Dave Sijogo 
 
Hoe ben je ooit begonnen met karate? 
Ongeveer 9 a 10 jaar geleden kwam Michel bij mij op Aikido, toen ben 
ik uitgenodigd om karate te komen trainen, en dat beviel me wel. 
 
Wat is het leukste dat je ooit met de club hebt meegemaakt? 
Dat was de 24-uurstraining, en dan zit je 24 uur gezellig bij elkaar. 
 
Wat betekend karate voor je, is het gewoon een sport of een le-
vensstijl? 
Ik probeer het echt als mijn levensstijl te zien: gezond eten, discipline 
en lekker bezig zijn en als ik niet naar de training kan komen, dan pro-
beer ik thuis te trainen. 
 
Wat wil je graag bereiken? 
Ik zou wel graag mijn eerste dan willen halen en ik ben nu met mijn 
eigen merk bezig voor vechtsportkleding. 
 
Wat ga je binnenkort doen? 
De boomstam in mijn tuin omzagen, want ik haat die boom. 
 
Wat voor leuks heb je onlangs meegemaakt? 
Dat mijn zoontjes laatst liedjes en gedichtjes over Sinterklaas maakten. 
 
Wat is je motto? 
Altijd paraat, dat betekend namelijk mijn achternaam “Sijogo”. 
 
Als je een dier zou zijn geweest, welk dier zou dat zijn? 
Een stier, zoals mijn sterrenbeeld. Die zijn over het algemeen koppig, 
rustig, maar staan ook sterk in het leven. En anders een vogel, zodat je 
gewoon weg kunt vliegen. 
 
Waar heb je een hekel aan, en waarom? 
Aan mensen die geen respect hebben of liegen. 
 
Vind je dat de club is verandert sinds dat jij erop kwam? 
Er is heel veel leut, het clubgevoel is altijd al geweest, er is veel jeugd 
bijgekomen en het niveau is voor mij gevoel beter geworden. 
 
Wil je nog iets zeggen tegen de leden van de club? 
Blijf gezellig en sportief karate doen en blijf je best doen daarin. 
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Clubkampioenschappen 2011 
 
Op 3 december werden de clubkampioenschappen gehouden in 
’t Web. De clubkampioenschappen zijn altijd zeer geschikt om 
kennis te maken met en het opdoen van wedstrijdervaring voor 
zowel de deelnemers als de scheidsrechters. In totaal hadden 
28 leden zich voor de onderdelen kata en/of kumite ingeschre-
ven. Om 10:00 uur werd door de witte banders gestart met het 
onderdeel kata. In de poulefase liepen twee deelnemers dezelf-
de, door de hoofdscheidrechter gekozen, kata. Doormiddel van 
het opsteken van een rood of blauw gekleurde vlag werd de win-
naar aangewezen. Van elke poule gingen de beste 3 naar de 
finaleronde. Na de poulefase van het onderdeel kata was het 
onderdeel kumite aan de beurt. Zowel bij de jeugd als bij senio-
ren werd op sportieve wijze gestreden op een hoog niveau. 
 
 kumite jeugd wit:  kumite jeugd geel t/m blauw: 

 1e Tosca van Guldener 1e  Lorenzo Sijogo 

 2e Bram Verschuren 2e Sergio Gouw 

 3e Jay Verouden 3e Eddy van Oerle 

 

 kumite jeugd wit en bruin:  kumite senioren wit t/m groen: 
 1e Chiara van Guldener 1e Jonathan Sijogo 

 2e Emma Kalberg 2e Adrie van Unen 

 3e Chantal van Unen 3e Karel Nauta 

 

Na de poulefase kumite volgden de katafinales. De deelnemers aan de kata 

finale mochten zelf een kata kiezen en deze werd doormiddel van het punten-

systeem beoordeeld door de scheidsrechters. 

 

 kata jeugd wit:  kata jeugd geel: 
 1e Jay Verouden 1e Soufiane El-Kouazi 

 2e Chiara van Guldener 2e Sjoerd van den Broek  

 3e Merel Verschuren 3e Isabel van Haaf 

 

 kata jeugd oranje en blauw:  kata senioren wit t/m groen: 
 1e Eddy van Oerle 1e Ronald Snoeren 

 2e Annica van Oerle 2e Jonathan Sijogo 

 3e Sedef Algül 3e Adrie van Unen  
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 kata senioren bruin:  
 1e Chantal van Unen  

 2e Emma Kalberg 

 3e Dave Sijogo 

 
De wisselbeker is dit jaar gewonnen bij de jeugd door Chiara 
van Guldener. Zij was bij kata tweede geworden en bij kumite 
eerste geworden in haar poule. En bij de senioren heeft Jona-
than Sijogo de wisselbeker gewonnen. Hij werd eerste bij kumite 
en tweede bij kata. De stijlprijs, is de prijs voor een deelnemer 
die volgens de scheidsrechters potentie heeft om ver te komen, 
ging naar Lorenzo Sijogo. 
 
Onze dank gaat uit naar alle deelnemers voor hun sportieve op-
treden en dat ze een nog hoger niveau hebben laten zien dan 
vorig jaar. Verder alle scheidsrechters voor het uitstekend leiden 
en beoordelen van de wedstrijden. Verder bedank ik alle vrijwilli-
gers voor hun enorme inzet. Ik kan wel namen noemen, maar ik 
ben bang dat ik iemand vergeet en dat zou een onvergeeflijke 
fout zijn. 
 
De clubkampioenen kunnen weer één jaar genieten van hun 
titel. Over één jaar zullen zij opnieuw in het strijdperk moeten 
treden om hun titel(s) te verdedigen. We hopen dat er dan nog 
meer leden mee zullen gaan strijden. 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat: 
 

• Edward ze wel eens ziet vliegen 

• Bertje goed geluk kan afdwingen 

• Een droeftoeter GEEN muziekinstrument is 

• Handjeklap soms vanzelf gaat 

• S langzaamaan een s-je wordt 

• m-tje dit een fantastische prestatie vind 

• Het Kareltje het Kievitsnestje gaat verlaten, hij daarmee de oud-
ste en eerste bij hen is die op zichzelf gaat wonen 

• Karel slechts ieder half jaar hoeft komen te trainen, om toch nog  
in de prijzen te vallen 

• Mignon hard traint om weer terug te komen 

• Chiara nog vele andere sporten beoefend of heeft beoefend 
zoals jujutsu en taikwondo 

• Er tegenwoordig ook op zondag getraind wordt 

• Peter “staan papier schaar”  niet kent 

• En dat nu van een paar fanatieke dames heeft geleerd 

• Karel zijn motorrijbewijs op kosten van de vereniging wil halen 

• Hij nog steeds 5 euro moet betalen 

• Dit dezelfde 5 euro is die een bepaald persoon heeft verdonker-
maand tijdens het jeugdkamp 

• Dit mysterie ons nog lang zal blijven dwarszitten 

• De vereniging twee belangrijke sponsors heeft 

• Dit Sijogo International en Profil Peter van den Broek zijn 

• Dit voor ons geen onbekenden zijn 

• Het bestuur hier heeeeeel hard mee aan het werk is om mis-
schien wel heeeele mooie dingen voor 
elkaar te krijgen 

• Onze vereniging dit jaar 30 jaar bestaat 

• We dit gevierd hebben met een training 
met alle leden en diverse oudleden en 
aansluitend een borrel 

• Dit reuze gezellig was 

• Het jammer is dat we lang moeten wach-
ten tot het volgende lustrum 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat: 
 

• Onze oprichter van de vereniging, Bert Pijpers, ook weer van 
de partij was 

• Peter Kneefel onlangs geslaagd is voor zijn 1ste dan KBN en 
Michael Vermeulen voor zijn 2de dan KBN 

• Wij daar erg trots op zijn 

• Wij ons afvragen waar een aantal leden zijn gebleven, zoals 
Arno, Maaike, Gerrie … 

• Simone heel het 30-jarig feest in haar karatepak heeft rond-
gelopen 

• Zij hiervoor nog extra in het zonnetje is gezet 

• En wij dit nogmaals willen aanhalen 

• DUS SIMONE, DAT KARATEPAK STAAT JE GOED 

• Sommige volwassenen heel hard en raak kunnen slaan 

• Michel dus een oogje dicht heeft moeten knijpen 

• Emma dit alles nog eens dunnetjes overdeed 

• Er tijdens de clubkampioenschappen heel goed gepresteerd 
is door iedereen 

• Het niveau wederom erg gestegen is, vooral qua kumite 

• Chiara en Tosca hun mannetje wel staan [red: lees slaan] 

• Marc mooie websites kan ontwerpen 
 
 
...Dit weer het einde is van deze Yoi. 
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