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Colofon 
Voor jullie ligt de juni 2012 editie van de Yoi. Ook dit keer is het club-
blad weer gezond gevuld, en deze keer zelfs extra dik. Hebben jullie 
zelf nog iets leuks/interessants voor in de Yoi? Mail het dan naar de 
redactie (yoi@karateteteringen.nl), of geef het gewoon af aan ons. Bla-
der maar snel verder, veel leesplezier en tot de volgende Yoi. 
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Bestuurlijke mededelingen 
Peter op avontuur 
Onlangs hebben we tijdelijk afscheid genomen van Peter Kneefel. Het 
was tijd voor hem op avontuur te gaan, eerst in Roemenie, daarna in 
China. Als hij uitgereisd is, zien we hem graag weer terug als lid van 
onze club. 
Vacatures 
Op 25 juni aanstaande organiseert het bestuur een bijzondere ledenver-
gadering in verband met een tweetal vacatures binnen het bestuur, te 
weten: secretaris en voorzitter. Indien iemand interesse heeft zich be-
schikbaar te stellen horen we dat graag tijdig. 
Contributieverhoging 
De gemeente Breda is in snel tempo de zaalhuur voor het Web aan het 
gelijktrekken met de rest van Breda, wat inhoudt dat wij dit dienen op te 
vangen door een evenredige verhoging van de contributie. Wat de 
exacte gevolgen zijn horen jullie op een later moment. 
T-shirts en andere artikelen 
Wellicht al bekend maar het “winkeltje” van Marc is uitgebreid met een 
flinke voorraad mooie T-shirts met logo en opdruk. Steun onze vereni-
ging en schaf snel zo’n T-shirt aan, op is op. We hebben drie maten, 
small, large en extra large. De shirts hebben een V-hals en zijn kwalita-
tief uitstekend. Vraag eens aan Marc voor een showtje, pashokjes zijn 
helaas niet voorzien. Het “winkeltje” omvat ook de bitjes, vuistbescher-
mers, karatepakken, houten wapens en wordt langzaamaan groter en 
groter. 
Uitbreiding technische staf 
We zijn begonnen met het uitbreiden van de technische staf met een 
grote groep assistenten en aspirant-assistenten. Reden hiervoor is 
enerzijds de club minder afhankelijk te maken van die paar “oude” rot-
ten en anderzijds meer ondersteuning te kunnen gaan bieden voor de 
wedstrijdgroep, jeugdgroep en senioren lage banden. Je zult dus vaker 
een assistent rond zien huppelen en zelfs af en toe een proeflesje doen. 
 

Agenda 
17 juni Funakoshi Cup te Alkmaar 
 West-Brabantse Shotokan cup te Roosendaal 
20 juni Examens 
25 juni Bijzondere ledenvergadering 
6 juli Europese Kampioenschappen in Duitsland 
31 aug -1 sept Karatemarathon jeugd en senioren [12 en 24-uurstraining] 
30 sept Open Apeldoornse JKA kampioenschappen 
18 nov Elhatri minitoernooi, 6 t/m 15 jr 
25 nov Open Roosendaalse JKA kampioenschappen 
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De verjaardagskalender 
Karatevereniging SHOTOKAN KARATE-DO TETERINGEN feliciteert 

de volgende jarigen : 
 
 Juni Juli Augustus 
 Michael Vermeulen 1-6 Sjoerd van den Broek 1-7 Isabel van Haaf 6-8 
 Semih Algül 1-6 Nick Mulder 4-7 Jonathan Sijogo 29-8 
 Puck van Beek 9-6 Annica van Oerle 9-7  
 Merel Verschuren 15-6 Consuelo Lok 10-7 September 
Sagitta van den Broek 15-6 Ronald Snoeren 25-7 Veerle Tiemersma 1-9 
 Sedef Algül 22-6  Nick ten Hacken 2-9 
 Nikki Korziliius 28-6  Emma Kalberg 4-9 
   Merve Türedi 7-9 
   Vincent Boss 15-9 
   Joëlle Verouden 15-9 
   Stefan Meeuwessen 21-9 
   Maxwell Sijogo 28-9 

 
Allemaal van harte proficiat en nog vele jaren!!! 
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Donateurskaartenactie 
 
De donateurskaartenactie is inmiddels al weer even achter de rug, maar 
het was een groot succes. Veel leden hebben meegedaan en de porto-
monae van opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en kennissen geron-
seld om extra geld voor de vereniging binnen te halen. In totaal is er bij 
de senioren een bedrag van € 615,- opgehaald en bij de jeugd € 250,-. 
Het extra geld wordt direct besteedt aan ondersteuning van allerlei acti-
viteiten en daar hebben we allemaal profijt van. Bij het jeugdkamp bij-
voorbeeld is er een groot luchtkussen gehuurd. Alle donateurs worden 
bij deze heel erg 
bedankt en ont-
vangen voor de 
o l iebol lent ra i -
ning volgend 
jaar een uitnodi-
gen om daarbij 
aanwezig te zijn. 
Natuurlijk mo-
gen ze ook nog 
3x gratis meetrainen. In 2013 doen we de actie uiteraard weer, mis-
schien wordt jij dan wel de winnaar. 
 

Sponsor in de schijnwerper 
 
In de Yoi geven we één van onze sponsoren 
eens wat extra aandacht, deze keer is dat 
Profil - Peter van den Broek. 
Onlangs is de winkel, aan de Tilburgseweg 1 
te Breda, grootschalig verbouwd en onder 
andere van een nieuwe vloer, elektrische 
schuifpui en likje verf voorzien. Breng eens 
een bezoekje en laat je deskundig voorlich-
ten over de aanschaf van een nieuwe fiets 
van alle gemakken en moderne snufjes voor-
zien. Of wellicht heb je meer interesse in een 2de handsfiets. Hoe dan 
ook, Profil – Peter van den Broek is er voor jong en oud in “Uw winkel 
vol fietsplezier”. 
Lees verder vanaf pagina 28, waar Peter zijn winkel verder introduceert. 
Beter nog, stap gewoon eens de winkel binnen en maak een praatje 
onder het genot van een bakje koffie en kijk zelf eens hoe de verbou-
wing is geworden, er is genoeg te zien. 
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De sponsoren naast 
onze nieuwe uitrol-
bare vlag. Van links 
naar rechts: 
 
Dave Sijogo 
Ricardo Evaz 
Peter van den Broek 
Michel Kievits 



Hong Tong 
in “het goede pad” 
 
Onze kleine vriend nam afscheid van de oude 
visser, op het zandpad voor de vervallen hut 
en stond op het punt zijn weg te vervolgen 
richting het bos en de “Verre Bergen”, toen hij 
galopperende ruiters aan hoorde komen. Hij 
trok snel de oude visser opzij, maar het was al 
te laat. de ruiters raasden voorbij en stootten 
hen beide om. Nu was onze vriend wel een 
klein opdondertje, maar hij kon toch aardig 
vloeken en daar waren de ruiters blijkbaar 
minder van gediend. In een grote stofwolk 
kwamen de ruiters abrupt tot stilstand en keer-

den terug op hun schreden. Nu kon Hong Tong de ruiters pas goed 
zien, ze droegen keizerlijke emblemen en lieten de speren dreigend 
zakken. De oude visser had inmiddels het stof uit zijn ogen gewreven 
en schrok enorm van de aanblik van de ruiters die dreigend hun kant op 
kwamen. De oude man verschuilde zich achter 
Hong Tong en stammelde, enigszins onverstand-
baar door zijn enkel tandje: “Dat zijn de krijgers 
van Feng Shui de verschrikkelijke, vlucht nu...” 
Op de een of andere manier voelde Hong Tong 
zich helemaal niet bedreigd en ging zelfs rechtop 
staan met de borst vooruit en sprak de ruiters fier 
aan: “Waarom kijken jullie niet uit waar jullie rij-
den?”. De ruiters waren hen nu dicht genaderd 
en proesten het uit van het lachen: “Wat jij kleine 
man, durf jij tegen ons te spreken, wij zijn krijgers 
van Feng Shui, niemand daagt ons uit!”. De oude 
visser had zich inmiddels wat teruggetrokken in 
de bosjes, hij vond zijn nieuw verworven vriend wel dapper maar wel-
licht ook wel wat overhaast. Hij probeerde zachtjes te fluiten naar Hong 
Tong zodat hij zich ook in veiligheid kon brengen, maar kwam niet ver-
der dan wat gespuug en gespetter. Maar Hong Tong wilde er allemaal 
niets van weten. Hij deed een stap naar voren met zijn borst tegen de 
speer van de voorste ruiter, blijkbaar de aanvoerder van het stel. Ge-
dragen door het moment en alles wat zich blijkbaar in een droom aan 
hem had afgespeeld, wilde Hong Tong geen meter wijken voor de rui-
ters en eiste genoegdoening. De ruiters wisten niet meer hoe ze het 
hadden, hoe durfde dit insect hen aan te spreken op hun gedrag, ze 
zouden hem verpletteren en dan snel hun weg vervolgen.  
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Terwijl de aanvoerder, die nu toch wel enigszins rood was aangelopen 
in het gezicht, zijn speer ophief om een slag naar het hoofd van Hong 
Tong te geven, stak onze vriend heel rustig zijn arm in zijn plunjezak en 
trok daar een fonkelend 
vlinderzwaard uit. Nu 
keken de ruiters toch 
iets wat verbaasd, op de 
eerste plaats hadden ze 
niet verwacht dat deze 
worm een wapen bij zich 
droeg, en ten tweede 
hoe was het mogelijk dat 
hij dit in zijn plunjezak verborgen had gehouden. Het zwaard was beves-
tigd aan een houten staf, zodat hij ruim een meter langer was dan Hong 
Tong. Het blad van het zwaard gaf een vreemde fonkeling en leek zelfs 
een blauwe gloed over zich te hebben en een goed luisteraar zou een 
apart geluid hebben kunnen waarnemen toen het zwaard uit de buidel 
kwam, maar dat viel de ruiters niet op. Ze keken elkaar verbaasd aan op 
het moment dat Hong Tong een verdedigende houding aannam met het 
zwaard weggeborgen schuin achter zijn rug en met zijn voorste hand 
gestrekt in de richting van de ruiters. De aanvoerder trok zijn wenkbrou-
wen verder op toen Hong Tong met zijn voorste hand een uitnodigend 
gebaar maakte richting de ruiters met een duidelijke glimlach op zijn 
gezicht, en begon zich behoorlijk op te winden en viel aan. Eén van de 
andere ruiters zei nog: “He, is dat niet …”, maar het was al te laat. 
Schijnbaar zonder enige inspanning maakte Hong Tong een spiraal-
sprong in de lucht, wat een grote stofwolk veroorzaakte. Binnen een 
fractie van een tel was hij buiten bereik van de speren en sloeg met zijn 
zwaard de toppen van de speren af op zo’n manier dat slechts een kort 
stukje staf resteerde in de handen van de ruiters en alle punten in een 
cirkel verzameld stonden rondom de positie waar Hong Tong voorheen 
had gestaan. Het enige dat de ruiters hadden bemerkt was dat zingende 
geluid en een blauwe veeg met licht. Toen de stofwolk wegtrok over het 
water, stond Hong Tong weer op het pad, met zijn plunjezak over zijn 
schouder. Van het wapen was geen teken meer te zien. De rust welke 
van Hong Tong afstraalde veroorzaakte een golf van paniek door de 
ruiters en de paarden voelde dit aan en begonnen steigerend achteruit 
te lopen. De aanvoerder, inmiddels met een lijkbleek gezicht, draaide 
zijn paard om en alle ruiters stoven weg op het pad, waarbij een enke-
ling nog achterom keek om zich er van te vergewissen dat hun aanvaller 
daar was blijven staan. Toen de ruiters goed en wel uit het zicht waren 
verdwenen, durfde de visser zich weer te vertonen. Hij stapte verbaasd 
op Hong Tong af, en vroeg hem waarom hij zo’n goede krijger was. 
Hong Tong keek vriendelijk naar de visser en trok zijn schouders op. 
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WJKA - Open Jeugdkampioenschap 
 
Zaterdag 25 maart werden de 5de Tamashii Open Jeugdkampioen-
schappen in Halsteren gehouden. Onze deelnemers waren: 
 
 categorie kata team kata kumite 
Mady de Vos 9 jr /  8-9ste kyu 2de 1ste - 
Lorenzo Sijogo 9 jr /  8-9ste kyu 1ste 1ste 1ste 
Serra van Santen 10-12 jr / 6de kyu 1ste 1ste - 
Sjoerd van den Broek 10-12 jr / 6de kyu 5de - - 
Soufiane El Kouazi 10-12 jr / 6de kyu 2de - 5de 
Tosca van Guldener 10-12 jr / 8-7de kyu 4de - 2de 
Eddy van Oerle 9-12 jr / 5-1ste kyu 8ste - - 
Chantal van Unen 13-15 jr / 5-1ste kyu 3de - - 

 
Onder begeleiding van muziek en daverend applaus werden alle deel-
nemende verenigingen ontvangen in de zaal. Dit was een nieuwe en 
leuke ervaring voor onze sporters. 
 
‘s Ochtends waren de kata wedstrijden, ‘s middags de kumite wedstrij-
den. Na de pauze, gaven alle deelnemers een kleine demonstratie aan 
alle aanwezigen en lieten fanatiek zien wat zij in een korte tijd hebben 
geleerd. 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde deelname. Onze leden heb-
ben een uitstekende prestatie geleverd. De basis voor een verdere ont-
wikkeling is gelegd en biedt voldoende ruimte om individueel en als 
team verder te groeien. 
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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 vakjes, slechts 1 maal 
voorkomen. 
- de getallen 1 t/m 9 in een horizontale rij of verticale kolom ook maar 1 maal voorko-
men. 
Veel puzzelplezier!!!! 



Hoe verloopt een kumitewedstrijd 
 
Het wedstrijdveld of de ring voor kata en kumite is ongeveer 8 bij 8 me-
ter groot en moet vlak en leeg zijn. De jury die de kumitewedstrijd moet 
beoordelen, bestaat uit een 
referee, drie judges met 
rode en blauwe vlaggen en 
een arbitrator die aan een 
kleine tafel zit achter de 
referee. Daarnaast is er een 
scoresupervisor, een notulist 
en een tijdwaarnemer aan-
wezig. De kumite wedstrijd-
duur is bepaald op 3 minu-
ten voor heren senioren en 
2 minuten voor vrouwen, 
junioren en cadettenwedstrijden. Voor jeugd tot 14 jaar duurt een wed-
strijd 1½ minuut, voor 14 t/m 15 jarigen 2 minuten. De referee en de 
judges nemen hun voorgeschreven posities op de mat in. Nadat de 
deelnemers aan de wedstrijd een buiging naar elkaar gemaakt hebben, 
zegt de referee ´shobu hajime´, wat betekent dat de partij kan beginnen.  
 
De tegenstanders hebben een rode of blauwe band om en staan tegen-
over elkaar voor de referee: Aka (rood) aan de rechterkant, Ao (blauw) 
aan de linkerkant. De deelnemers zijn verplicht handbescherming te 
dragen (rood voor Aka en blauw voor Ao), een tok voor de jongens en 
borstbescherming voor de (oudere) meisjes. Wanneer een van beide 
karateka´s scoort, roept de referee `yame`en beveelt hun terug te gaan 
naar hun startlijnen, terwijl ook hij zijn plaats weer inneemt. Het punt 
wordt toegekend en de strijd begint opnieuw. De punten kunnen in prin-
cipe oneindig doortellen, er is dus geen beperking in aantal te scoren 
punten. 
 
De winnaar van een wedstrijd is degene die het eerste minimaal 8 pun-
ten verschil behaalt, of het meeste aantal punten heeft bij het eindsig-
naal. Als er in een partij niet gescoord is of de stand gelijk is, volgt een 
verlenging. Wie hierin het eerst scoort is winnaar. Is er na de verlenging 
nog geen winnaar (omdat er niet gescoord is), dan beslist de jury wie de 
winnaar is. Die beslissing is gebaseerd op houding, vechtlust, kracht, 
tactiek, techniek, initiatief. De referee geeft aan wie gewonnen heeft 
door de hand te heffen die het dichtst bij de winnaar is en ao (blauwe 
band) of aka (rode band) `no kachi`te verkondigen. Hiermee eindigt de 
partij. 
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Net als bij het kata wordt de deelnemer op technische criteria beoor-
deeld. Een traptechniek naar het 
hoofd (jodan geri) wordt hoger 
gewaardeerd dan een vuiststoot 
op het lichaam. Ook hier moeten 
timing, afstand, correcte techniek 
kloppen. Contact op het hoofd en 
gezicht is verboden [red: bij de 
jeugd]. De snelheid en dynamiek 
van de wedstrijdkarateka's stellen 
zeer hoge eisen aan het waarne-
mingsvermogen van de scheids-
rechters. 
 
Scores kumite 
In het kumite worden verschillende 
scores toegekend, afhankelijk van 
de moeilijkheidsgraad van de toegepaste techniek: 

• 3 punten: sanbon Wordt toegekend voor een trap naar het 
hoofd en voor een worp/beenveeg waardoor de tegenstander 
tegen de mat gaat, gevolgd door een scoringstechniek, zoals 
een stoot. 

• 2 punten: nihon Wordt toegekend voor trappen naar de borst en 
de maag (chudan), stoten naar de rug, gecombineerde hand-
technieken, uit balans brengen en afmaken. 

• 1 punt: ippon Wordt toegekend voor chudan (stoten naar de 
borst en maag) of jodan (naar het hoofd) en uchi (slagen) 

• Onbeslist: Er zijn geen punten toegekend of aan beide karate-
ka´s evenveel. 

 
Verboden gedrag 
Er zijn twee categorieën waar straf voor gegeven kan worden: 

• Categorie 1: Technieken die gevaarlijk zijn en/of verwondingen 
veroorzaken. 

• Categorie 2: Eigenlijk alle overtredingen die geen verwonding 
veroorzaken zoals simuleren, wedstrijdvloer verlaten (jogai), ge-
vecht ontwijken, vastpakken, onbehoorlijk gedrag, het niet in acht 
nemen van de eigen veiligheid door weg te draaien of "blind" 
naar voren te komen (mubobi) e.d.  
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Straffen 
Wanneer iets gedaan wordt wat in een van de twee categorieën thuis 
hoort wordt er straf gegeven, welke de onderstaande opgaande lijn kan 
hebben. Als de overtreding ernstig is kan direct een zwaardere straf 
gegeven worden. De straffen zijn voor beide categorieën gelijk. Een 
deelnemer kan in beide categorieën straffen verzamelen.  

• chukoko: waarschuwing voor de eerste keer van een kleine over-
treding 

• keikoku: ippon tegen (bij de tweede of grotere overtreding) 

• hansoku chui: nihon tegen (bij 
derde of zwaardere overtre-
ding) 

• hansoku: diskwalificatie voor 
wedstrijd (bij vierde of zeer 
ernstige overtreding) 

• shikkaku: uitsluiting van het 
toernooi (bij duidelijk kwaad-
aardig optreden) 

 
Voor de deelnemers en coaches is 
het belangrijk te weten dat tijdrekken 
in de laatste fase van de wedstrijd 
zeer streng bestraft moet worden. 
 
Er geldt een verbod op:  

• contact naar keel en hals 

• aanvalstechnieken naar knie-
ën of gewrichten (in zijn alge-
meenheid zijn aanvaltechniek 
onder de gordel verboden) 

• gevaarlijke aanvallen zonder controle 

• Verder is niet toegestaan:  

• praten tijden de wedstrijd 

• buiten de mat treden ("jogai") 

• onnodig duwen, vasthouden of worstelen zonder te proberen een 
doeltreffende techniek toe te passen 

• het gevecht ontlopen zodat de tegenstander niet kan scoren 

• omdraaien om een correcte aanval te voorkomen ("Mubobi") 

• te hard contact op gezicht of hoofd, respectievelijk op het li-
chaam 
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Scheidsrechtergebaren 
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SHOBU HAJIME:  
“Start de wedstrijd”:  
de referee doet een pas 
achteruit  

OTAGAI-NI-REI:  
De referee ge-
baart de deelne-
mers  
dat ze naar elkaar 
moeten buigen  

TZUZUKETE 
HAJIME: 
“Begin of hervat 
het gevecht”  

YAME:  
“Stop” onderbreking of 
eind van de wedstrijd  

Overtreding 
categorie 1 

Overtreding 
categorie 2 

Buitensporig (te hard) 
contact:  
categorie 1 overtreding  

IPPON:  
1 punt voor de kant waar 
de arm naar wijst  

NIHON:  
2 punten voor de kant 
waar de arm naar wijst  

SAMBON:  
3 punten voor de kant 
waar de arm naar wijst  
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NO KACHI:  
Winnaar is degene 
waar de arm naar 
wijst  

TENIETDOEN 
LAATSTE BES-
LISSING:  
De referee draait 
de laatste bes-
lissing terug  

KEIKOKU:  
Waarschuwing met 
1 strafpunt  

HANSOKU CHUI:  
Waarschuwing 
met 2 strafpunten  

HONSUKU :  
Diskwalificatie  

SHIKKAKU:  
Diskwalifica-
tie: verlaat 
het wedstri-
jdgebied  

JOGAI:  
Verlaten van de wed-
strijdvloer  

SHUGO:  
De referee doet een 
beroep op de scheids-
rechters aan het eind van 
het gevecht of de wed-
strijd  

TORIMASEN:  
Onaanvaard-
baar als 
scorende tech-
niek  
(techniek vol-
doet niet aan 
criteria)  

HIKI-
WAKE:  
Onbeslist  



Nieuwe leden 
 
De vereniging is flink aan het groeien en we willen de volgende nieuwe 
leden dan ook hartelijk begroeten. 
 
Reneé Vermunt lid vanaf 27 april 2012 
Roy Mak lid vanaf 16 mei 2012 
Merel Verschuren lid vanaf 30 mei 2012 
 
We wensen deze nieuwe mensen heel veel karateplezier en hopen dat 
ze lang bij ons mogen blijven. Mochten er na totstandkoming van deze 
uitgave nog nieuwe leden zijn bijgekomen, dan worden die in de volgen-
de editie genoemd. 

Karatequiz - test je kennis 
 
1. Wat betekend karate? 7. Op welk eiland werd karate 
2. Wie is de oprichter van onze stijl?  het eerst beoefend? 
3. Hoe begroet je de sensei? 8. Hoe heet een sportzaal waar 
4. Wat is kumite?  karate wordt beoefend? 
5. Wat is bunkai? 9. Uit welk land komt karate 
6. Wat is de Japanse term voor basis-  oorspronkelijk? 
 vaardigheden? 10. Hoe tel je in het Japans van 
   1 tot 5? 

15 
Arjan Chantal 

(zie antwoorden 
verderop) 



1ste dan examen - Emma, Julia en 
Chantal 
 
Zondagochtend 20 mei. Sommigen van ons hadden redelijk geslapen, 
anderen vertoonden toch echt wel tekenen van een doorwaakte nacht. 
En terecht: vandaag was het de dag dat we mochten laten zien waar we 
de afgelopen tijd hard voor hadden getraind, het was tijd voor het eerste 
Dan examen! Samen met Dave, Julia, Mignon en Chantal vertrok ik in 
alle vroegte naar Utrecht. Redelijk ontspannen, nog wel. 
 
Aangekomen bij sporthal Lunetten in Utrecht, kleedden we ons om en 
begonnen we aan een kleine warming-up. De spanningen namen nu 
toch wel toe. Om half 10 begon het examen dan echt. Kihon, kata’s, 
kumité, enbu: we moesten het allemaal laten zien. Snel werd het exa-
men afgewerkt. Snel is inderdaad het goede woord, want na een half-
uurtje waren we al klaar. En dan maar wachten. Drie kwartier lang zaten 
we in spanning, totdat uiteindelijk om kwart voor elf gemeld werd dat we 
allemaal waren geslaagd voor onze eerste Dan! 
 
Na deze vreugde was het tijd voor Dave om te laten zien dat ook hij die 
eerste Dan waard was. Met succes heeft hij zijn examen doorlopen, en 
even later wandelde hij dan ook inclusief diploma en zwarte band de 
sportzaal uit. 
 
Ik mag wel zeggen dat ik met een grote glimlach terug kijk op deze dag. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de motiverende woorden, intensieve 
trainingen en felicitaties. Op naar de tweede Dan! 
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Wie o wie 
 
Onderstaande foto’s zijn van twee van onze leden, maar wie of wie zijn 
het? Heb je een idee, laat ons dit dan weten. 
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Nieuwe website 
 

De nieuwe website is gereed en momenteel actief. Marc van Santen, 

vader van Serra, is enkele maanden bezig geweest om onze nieuwe 

website vorm te geven. En dat is erg goed gelukt al zeg ik het zelf, kijk 

zelf maar hieronder voor een eerste verfrissende indruk. Hij gaat de 

komende tijd verder met optionele onderdelen te voorzien. Nog even 

geduld allemaal, binnenkort kan iedereen de site bewonderen. 

Kijk op www.karateteteringen.nl voor verdere details. Bezoek de site 

regelmatig want binnenkort komt ook de YOI daar digitaal op. 
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Scheidsrechtergebaren - vervolg van pagina 14 
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Bert 

AIUCHI:  
gelijkscorende technieken 
(geen punten)  

Techniek geblokkeerd of op een 
niet-scorend gebied  

Rood of blauw scoorde eerst  MUBOBI:  
Gebrek aan aandacht voor 
veiligheid  

Techniek was te zwak  

Afstand niet correct (te kort)  

Heroverweging: de refe-
ree vraagt de  
scheidsrechters om hun 
mening te wegen  

Techniek was mis of ketste van 
scoringsgebied af  

Afstand niet correct (te ver)  



Ik geef de pen 
aan ... 
 
Deze keer is mij de eer ten beurt 
gevallen om een stukje te schrijven 
in de Yoi. 
 
Mijn naam is Ronald Verschuren en 
ik ben geboren in 1971 te Breda. Ik 
ben getrouwd met Elise en samen 
hebben wij 3 kinderen waarvan de 
oudste twee ook lid zijn van onze 
vereniging. De oudste heet Bram
(12), de middelste heet Merel(11) 
en onze jongste heet Tim(5). 
 
Ik kom zelf ook uit een gezin met 3 
kinderen. Ik heb nog een oudere 
broer, Edwin en een jongere zus, 
Simone. Laatstgenoemde is ook lid 
van onze vereniging. 
 
Vroeger, in een heel ver, grijs verle-
den ben ik al een keer lid geweest 
van karateschool Teteringen, ongeveer 9 jaar lang. (van mijn 7e tot mijn 
16e) Vandaar dat ik al in het bezit ben van een bruine band. In dezelfde 
periode heb ik ook vrij intensief aan judo gedaan waar ik ook de bruine 
band van heb. Van mijn 19e tot mijn 25e heb ik aan kickboxen gedaan.  
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red: Ronald staat ergens hier tus-
sen, meer van ons trouwens, zoek 
maar eventjes, hahaha 



Na mijn schooltijd, eerst MAVO 
daarna MEAO, ben ik in dienst 
gegaan. Na mijn dienstplicht 
vervuld te hebben ben ik bij 
mijn vader gaan werken. Deze 
heeft een groothandel in vracht-
wagenbanden en –velgen. Ik 
ben daar begonnen als chauf-
feur en magazijnmedewerker. 
Nu, na 19 jaar, ben ik verant-
woordelijk voor de verkoop en 
personeelszaken. Het is een 
echt familiebedrijf want buiten 
mijn vader en mijzelf werken 
ook mijn broer en mijn zwager 
er. In totaal zijn we met 10 
man. 
 
Verder heb ik nog als hobby`s 
veel onzin ophangen en gezel-
lig eten en drinken. Ik heb het 
erg naar mijn zin bij de karate-
vereniging en mijn streven is om, over een tijdje, mijn zwarte band nog 
eens te halen. Ik ben vrij recent lid geworden van de activiteiten-cie en 
hoop zo mijn steentje bij te dragen aan een gezellige sfeer! 
 
Groetjes, tot ziens bij de training !!! 
 
Ronald 

 
 

volgende keer: 
Consuelo Lok 
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1ste dan examen - Dave 
 
Eindelijk was het dan zover.Zondag 20 mei was het examen op mat  1 
om 11.15. De dames (Mignon, Emma, Julia en Chantal) mochten een 
ronde eerder en na hun uitstekende examen te hebben gezien, gingen 
Michel en ik in de hal van de sportzaal onze enbu (demo gevecht)
oefenen. Je hebt altijd wat last van de zenuwen en beiden hadden we 
nog wat ongemak van een blessure die een week van tevoren was op-
gelopen, maar de enbu zat er goed in en alles voelde wel lekker. 
 
Terug in de zaal, ging ik samen met de medekandidaten de mat op en 
konden we van start. Het begin ging niet echt lekker,  want  de exami-
nator sprak zacht en was bijna niet te verstaan. Hoewel je de volgorde 
van de kihontechnieken moet kennen,  ging er toch e.e.a. niet goed. 
Keages moesten eigenlijk kekomi’s zijn en mawashigeri’s moesten 
maegeri’s zijn. Vanuit mijn ooghoeken zag ik dat mijn medekandidaten 
hetzelfde probleem hadden en  tot mijn opluchting deed bijna iedereen 
de volgorde fout. 
 
Het volgende onderdeel was de kata. ik twijfelde bij een hogere kata die 
tijdens de training (bijna) altijd goed ging: tekki shodan! De aarzeling 
werd gezien door een examinator en ik moest de kata opnieuw doen, 
op het midden van de mat. Ik vond dat eigenlijk wel fijn, want nu had ik 
de ruimte en kon ik het in mijn eigen ritme doen.  Ondanks de opko-
mende pijn vanwege de blessure, ging ik iets te snel, maar de volgorde 
en uitvoering waren goedgekeurd door de examinatoren en dus gingen 
we verder met de enbu. 
 
Michel stelde zich op en de enbu ging toch sneller en harder dan geoe-
fend. Natuurlijk vergaten we wat stapjes, maar we maakten  de serie af 
op volle snelheid en niemand die de “fouten” opmerkte. Na de enbu 
kregen wij zelfs een compliment van de kandidaat naast mij, voor het 
geven van een demo die er “goed en realistisch”uitzag. 
 
Het laatste onderdeel kwam er nu eindelijk aan: 3 rondes van 2 minuten 
kumite. Tijdens de examentrainingen had Michel K mij telkens  6 rondes 
kumite laten doen, dus ik wist dat ik 3 rondes qua conditie moest halen, 
maar je weet nooit wat voor een verrassing dat je krijgt…. 
 
De 1e ronde was tegen een medekandidaat van dezelfde mat. Helaas 
liet hij het initiatief aan mij over en is het nogal vermoeiend als je con-
stant moet aanvallen, maar de ronde viel ruim uit in mijn voordeel, dus 
dat konden ze mij niet meer afpakken. Ik moest wel zuinig doen met ... 
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mijn traptechnieken, want mijn rechterbeen begon vervelender  aan te 
voelen. 
 
Bij de 2e ronde waren er geen tegenstanders meer, dus meldde Michel 
zich aan als vrijwilliger terwijl ik vragend naar hem keek, in de trant van: 
wat doe jij nou??? Want dat betekende dat ik nu echt mijn best moest 
gaan doen. Over en weer plaatsten we lekkere treffers en zaten we op 
het randje van dojokumite volgens mij, maar het was een goede stevige 
partij en de 2 minuten waren zo voorbij.Voor de 3e ronde werd een jon-
gere kandidaat van de andere mat gehaald, maar die was niet zo ge-
wend aan kumite, dus dat partijtje verliep lekker en ook weer ruim in 
mijn voordeel. 
 
Na een klein kwartiertje wachten en ervaringen wisselen met de andere 
kandidaten, was daar eindelijk de beloning:  Op de jongen na, die mijn 
tegenstander was in de 3e ronde, was iedereen van ronde 2 geslaagd. 
We kregen onze diploma, afgetekend bondspaspoort en natuurlijk de 
zwarte band! Een 
periode van hard 
trainen is eindelijk 
afgesloten en een 
nieuwe begint:  je 
niveau van zwarte 
bander proberen te 
behouden en telkens 
weer wat meer ken-
nis en vaardigheden 
erbij krijgen, totdat je 
klaar bent voor de 
volgende band, wan-
neer dat ook komen 
mag. 
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Itosu Open Katakampoenschappen 
 
Zaterdag 28 april namen we deel aan de 7de Itosu Open Katakampi-
oenschappen te Waspik, er waren 304 inschrijvingen en 19 teams. De 
vertegenwoordigde stijlen waren Shotokan, Wado Ryu, Kyokushinkai, 
Goju Ryu, Shiro Ryu en Goju Kai. Onze deelnemers waren: 
 
 categorie kata team kata kumite 
Maxwell Sijogo 1-9 jr / va 8ste kyu  
Argento Sijogo 1-9 jr / va 8ste kyu  
Lorenzo Sijogo 1-9 jr / va 8ste kyu  
Serra van Santen 10-11 jr / tm 6de kyu  
Mady de Vos 10-11 jr / tm 6de kyu 3de 
Isabel van Haaf 10-11 jr / tm 6de kyu 2de 
Eddy van Oerle 10-11 jr / va 5de kyu 
Tosca van Guldener 10-11 jr / tm 6de kyu 
Chiara van Guldener 14-15 jr / tm 4de kyu 4de 
Chantal van Unen 14-15 jr / va 3de kyu  5de 

 
Na een gezamenlijke warming-up begon het toernooi voor Maxwell, 
Argento en Lorenzo. Het deelnemersveld was erg groot en was ver-
deeld in twee poules, helaas hadden alle drie geen kans om naar de 
herkansingsronde te gaan. Mady begon voortvarend en kwam tot in de 
kwartfinale, Isabel behaalde zelfs de finale. Eddy verloor zijn eerste 
ronde en voor hem was het dus al snel afgelopen. Het katateam kwam 
de eerste ronde door, maar verloor de tweede partij. Chiara kwam in de 
herkansingsronde maar kwam die niet door. Chantal verloor haar eerste 
ronden maar mocht nog de herkansingsronde in en won haar tweede 
ronde. In de derde ronde strandde ze alsnog 
 
Onze deelnemers hebben hun best gedaan. We gaan weer keihard 
trainen om het team voor te bereiden voor het komende toernooi. 
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Motortoertocht 
 
Op maandag 9 april, 2de paasdag,  was het weer zover. De motortocht 
werd weer gehouden!! Edward had weer een prachtige route uitgestip-
peld zodat hij zijn motor al lekker kon uitproberen. We zouden verzame-
len weer bij ons voor de deur Profile Peter van den Broek met een bak 
koffie, cake, motors bewonderen en wakker worden, druppelde ze alle-
maal binnen. Gerry, Michel Kievits, Michel van den Broek, Louis, Micha-
el, Denise, Edward, Mignon, Peter Knevel en ikzelf.  
 
Door omstandigheden ben ik uiteindelijk in de cabrio gekropen en heb 
de rit zo gereden. Als bezemwagen erachteraan en dat vond uiteindelijk 
Mignon helemaal niet erg. Zo kon ik mooi meeschrijven langs welke 
plaatsjes we zijn geweest. 
 
Om 10:30 vertrok de stoet richting Bavel, Ulvenhout, Strijbeek, België 
ingekomen door Meerle, Minderhout, Hoogstraten, Rijkevorsel. Hier in 
Rijkevorsel stond de tijd en temperatuur aangegeven en wat denk je? 
Brrrrrr, 11graden en al 11:25. Tijd voor een warm bakkie koffie, dacht ik 
vanuit mijn verwarmde, knusse met muziekgevulde auto. We reden 
door en al snel kwamen we door Merksplas en Turnhout om uiteindelijk 
in de buurt van Oosthoven rond de klok van 12 aan te komen. 
Jaaaaaaaa, een bakkie koffie of thee ging er wel in! Voor cafe restau-
rant “de Oostvogel” streken we neer op het terras. Fietsen aan de kant 
en genieten van iig droog weer, beetje fris en de mooie bootjes. De 
eerste stoere verhalen brandde er los en de navigaties werden uitge-
probeerd. Wat kan zo’n ding nog meer?? Nou een heleboel heb ik me 
leren vertellen. Helaas was koffiezetten onderweg nog geen betaalbare 
optie. 
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Louis had er zin in om zijn navigatie uit te proberen en dus …… GAS 
EROP EN GAAAAAAN!!! Jeetje, met een rotgang stoof alles er van-
door. Mignon had het zo koud en viel al bijna bij Pa Edward in slaap 
achterop dus zat nu lekker bij mij in de auto. Met een gangetje van heel 
snel zijn we door de volgende dorpjes gevlogen; Oostvogel uit, Ravels, 
Ravels-Eel, Weelde, Poppel. En ja bij Poppel begon bij sommige het 
angstzweet (ze zeggen van niet maar ik weet het zeker) toch een beetje 
los te breken. Louis had het voor elkaar gekregen om een stukje “off the 
road” te gaan rijden. Peter keek naar zijn motor, keek naar Louis, keek 
nogmaals naar zijn motor….. Hmmm daar gaat Peters harde poetswerk. 
Hoppa de blubber in!! Gerrie ging volle gas het pad op en ja hoor ik zag 
de modderspetters plop plop plop de lucht in vliegen. Weg blingbling 
motor van Peter, modderhappen zul je!! Ieder op eigen tempo door de 
zand (cq modderpoel) heen. Denise klampte zich nog verder vast aan 
Michael. Owh, wat had en heb ik een respect voor die mannen. Ik had 
hier niet alleen blubber aan mijn motor gehad maar ook in mijn broek 
hahaha. Nadat Peter alle blubber op zijn motor had opgevangen ver-
volgde de weg. Naar Nieuwkerk en belande we daarna in Hilvarenbeek 
om een hapje te gaan eten bij “De Zwaan”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een heerlijk hapje waar ook de speciale kroketten uit geprobeerd moes-
ten worden. Gerrie en Louis waren het met elkaar eens ze waren ook 
voortreffelijk. Volgens mij smaakte alles na zo’n rit en dus werd er rede-
lijk stilletjes genoten en de borden leeggegeten. Verhalen kwamen weer 
los zo ook dat Denise bang voor spinnen is en Peter voor muizen. Wis-
ten jullie dat hij zijn vrouw achter de muizen aanstuurt i.p.v. zelf de held 
te spelen? Hij met een stok een beetje op bed gaat staan gillen en 
schreeuwen? (Sorry Peter! Kon het niet laten hahaha) 
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Om 14:45 knorde de stoeren mannen weer verder en Mignon en ik 
volgden trouw de stoet. Gas flink ingetrapt op naar Biest-Houtakker. 
Hier viel ons iets op…. Er was een motor tussen waar het knipperlicht 
maar van bleef branden. Welke kant je ook opging het knipperde dan 
weer naar links en dan weer naar rechts. We naderde Moergestel met 
zijn ophaalbrug, Oisterwijk waar weer een paal stond waar we af kon-
den lezen dat het 15:10 was en 10 graden. En ja hoor, nog een stukje 
zand/modderbak! Door naar Haren, Helvoirt, Biezenmortel, waar het 
ondertussen al 15:45 bleek te zijn en we dus weer toe waren aan een 
bak koffie. 
 
Even gewoon kletsen met elkaar en warm worden.  
 
Nog een laatste stuk(je) via Loon op zand, De Moer, Vaart, Klein Don-
gen, ‘s Gravenmoer, Oosteind, Oosterhout, Dorst en uiteindelijk weer 
terug in Breda! 
 
Kortom het was een gezellige en redelijk droge Paasdag! Mannen en 
dames bedankt!! En voor de nieuwsgierige…… het was en is echt de 
moeite waard om een keer mee te gaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sagitta 
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red: Peter, iets wat on-
herkenbaar door toe-
doen van Gerrie 



Als sponsor van Shotokan Karate-do Teteringen wil ik me graag voor-
stellen. 

Ik ben Peter van den Broek, getrouwd met Sagitta en vader van Nienke 
en Sjoerd. Samen met Yildun Dolne, broer van Sagitta, run ik het be-
drijf. 

Onlangs is onze winkel geheel vernieuwd en daarom nodigen wij u uit 
een kijkje te komen nemen. Onder het genot van een kopje koffie kunt u 
in alle rust de nieuwste collecties bekijken. 

Bij ons vindt u verschillende modellen van merken zoals Batavus, Spar-
ta, BSP, Altra en Avancer; kinderfietsen van Loekie, Sparta en Bata-
vus : kortom voor elk wat wils. 

Wij bieden aan stadsfietsen, recreatieve fietsen, mountain bikes, moe-
derfietsen, electrisch ondersteunde fietsen, kinderfietsen, sport-hybride 
fietsen, choppers en cruisers, hometrainers..... 

Naast ruime keuze aan fietsen hebben we ook een uitgebreid assorti-
ment aan accessoires zoals fietstassen, fietscomputers, kinderzitjes, 
fietsmanden, fietskleding en regenkleding etc. en voor de kinderen heb-
ben we een ruime keuze mandjes, toeters, bellen, vlaggen, helmpjes 
etc. van AGU, Shimano, Fastrider. 

Bij van Profile Peter van den Broek kunt u niet alleen terecht voor een 
nieuwe fiets. Wij kunnen u ook een aanbod aan gebruikte fietsen pre-
senteren. Met uiteenlopende specificaties en prijzen. Er is voor elk wat 
wils, maar u kunt ervan uitgaan dat elke gebruikte fiets vooraf geheel is 
nagekeken en waar nodig in orde is gemaakt. Zodat ook deze fiets er 
weer zo goed als nieuw uit ziet.  
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Wanneer u bij ons een fiets koopt, kunt u deze ook verzekeren. Hier-
voor zijn wij aangesloten bij  
ENRA-Profile Verzekeringen.  

Ook voor electrisch ondersteunde fietsen. 

 

Tevens zijn wij het adres voor NAC Fan-artikelen. 

Ook zijn wij Kiala - punt : Met Kiala haalt u uw pakketten af waar en 
wanneer het u uitkomt! 

 

Een winkel vol fietsplezier ! 

Volg ons op twitter : ProfilePetervdB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilburgseweg 1 
4817 BA BREDA 
076-5876414 

Peter van den 
Broek 29 



Een sterk verhaal 
 
Ik beet met mijn tanden een eeuwenoude boom van tropisch hardhout 
om. Daarna gaf ik tien keiharde karateklappen met mijn blote hand op 
de stam, zodat ik elf lange, kaarsrechte planken had. Daar maakte ik in 
vijf minuten een roeiboot 
van. Ik had dat natuurlijk 
ook in vier minuten kunnen 
doen. Maar ik had dorst, en 
werkte daarom met één 
hand. Mijn andere hand 
schudde aan een sinaasap-
pelboom, ving de sinaasap-
pels op en perste ze uit 
zodat het sap in mijn mond 
stroomde. De schillen gooi-
de ik naar een eiland twintig 
kilometer verderop. De 
mensen die daar woonden 
waren allemaal twee meter lang en oersterk, maar ik was drie meter 
lang, nog sterker en ook nog eens veel slimmer. Bovendien had ik mijn 
kamerplanten judo geleerd. Ze durfden dus niets terug te doen, toen de 
sinaasappelschillen om hun oren vlogen. Maar ze waren wel kwaad, en 
riepen dat ik een aso was. Dat begon mij meteen bij de eerste keer al 
goed te vervelen. Ik gooide mijn roeiboot van de honderd meter hoge 
rotsen in zee en sprong erachter aan. Toen ik op mijn plankje zat 
schoof ik mijn armen uit, die ik als roeispanen gebruikte. Ik spoot door 
het water. Onder het roeien werd ik steeds bozer. Ik zou ze leren, dat 
stelletje! Door die boosheid ging ik steeds harder roeien. De boot kwam 
uit het water en suisde door de lucht. Steeds hoger ging hij. Toen klonk 
er een harde knal. Ik was door de geluidsbarrière gevlogen! Ik schrok 
op en keek. Heel diep onder mij was de aarde. Ik keek om en zag dat ik 
recht op de maan afvloog. Ik wilde nog remmen, maar het was al te 
laat. Ik knalde met een enorme dreun tegen de maan. De brokken vlo-
gen in het rond. Ik probeerde ze op te vangen en weer terug te leggen, 
maar ik kon niet alle brokken terugvinden. Ik ging gauw naar de aarde 
terug. Daar zag ik dat er een heel stuk van de maan weg was. Dat is 
niet mijn schuld. Het is de schuld van die lui daar op dat eiland, die 
‘aso!’ naar mij riepen. Ja, ik hoef toch zeker niet alles te pikken? 
 
Wat vinden jullie ervan? 
 
Das toch een sterk verhaal ... 
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Japans voor beginners 
 
Je zal maar op vakantie gaan naar Japan, dan kun je hiermee alvast 
oefenen. 
 
Japans Zo spreek je het uit En dit zeg je dan 
ohayo gozaimasu ohajoo gozajmas goedemorgen 
konnichiwa konnietsjiewa goedemiddag 
konbanwa konbanwa goedenavond 
oyasuminasai ojasumienasaj goedenacht 
sayonara sajoonara dag (bij afscheid) 
hai haj ja 
ie ie-e nee 
dozo doozo alstublieft (bij iets geven) 
domo doomo dank u wel (amicaal) 
domo arigato doomo arigatoo dank u wel (beleefder) 
domo arigato gozaimasu doomo arigatoo gozaimas dank u wel (formeel) 
sumimasen soemimasen neem me niet kwalijk 
do itashimashite doo ietasjemashjte geen dank 
o genki desu ka ogenkie des ka hoe gaat het er mee? 
genki desu genkie des prima, dank je 
aikawarazu desu aaikawara des zelfde als altijd 
anata wa ikaga aanataa wa ikaga en met jou? 
dewa mata atode deewa maata atoode zie je later 
itadakimasu ietadakiemas eet smakelijk 
gochisosama deshita gotjsiesoosama desjta bedankt voor het eten 
okanjou o onegaishimasu okanjouw o onegajshimas de rekening a.u.b. 
oishii oishie smaakt lekker 
manpuku desu manpoekoe des ik zit vol 
sorede juubun desu soredde joeboen des het is genoeg 
omedeto omedeetoo gefeliciteerd (amicaal) 
omedeto gozaimasu omedeetoo gozaimas gefeliciteerd (formeel) 
tanjobi omedeto tandzjoobi omedeetoo gefelicteerd (verjaardag) 
yoi otoshi wo joij otoshie o goede jaarwisseling 
moshi moshi mosjie mosjie hallo (aan telefoon) 
mochiron desu moosjieron des ja, natuurlijk 
watashi wa kamaimasen waatasie wa kamajmaasen vind het prima 
yukkuri shinasai joekoerie shinasaj neem de tijd 
otsuri wa irimasen ottsoeri wa iriemaasen hou het wisselgeld maar 
fukouhei da foekoehee da het is niet eerlijk 
houtteoite hoeteoitee laat me met rust 
tenki wa dou desu ka tenkie wa doe des ka hoe is het weer? 
li tenki desu lie tenkie des het is lekker weer 
ima ame ga futtemasu ime ame ka foetemas het regent nu 
hontouni ureshii honto unie oeresjie ik ben blij 
saikou dao sajkouw daoo kan niet beter 
tasukete tasoekette help!! 
tomare tomare stop!! 

 
 
 

 Sagitta 
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Verhaaltje van mijn opa 
 
Op de hoek van een ronde tafel zat een blinde oude grijsaard van onge-

veer 16 jaar te lezen in een dichtgeslagen boek dat achter hem lag. 

Plots zag hij een knal. Hij rende de trap op naar beneden en keek ver-

volgens door de deur op zijn fiets hoe laat het was. Hij sprong op zijn 

horloge en reed met een vaartje van 0,0 liter tegen een stilstaande, 

elektrische paardentram aan die juist benzine stond te tanken. Hij dui-

kelde voorover en belandde ruggelings in een plas met zand. Hij brak 

zijn twee benen, nam ze onder zijn arm en rende stapvoets naar het 

ziekenhuis waar de dienstdoende commissaris onder de microscoop 

ontdekte dat hij een gecompliceerde armbreuk had achter zijn linkeroor-

lelletje. Men legde hem in zittende houding in een ligbed. Zeven dagen 

na zijn dood overleed hij door een lachstuip van het huilen.  
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Foto uit de oude doos 
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1 

Ja beste lezers, dat waren nog eens tijden, wat denk je van deze foto 
van de clubkampioenschappen kumite in Zaal 73. Al weer enige tijd 
geleden dat deze actiefoto genomen werd, en sommige personen op 
deze foto zijn nog steeds actief lid. Maar wie staan er eigenlijk op de 
foto, herken je ze? 
 
1. _____________________________________ 
 
2. _____________________________________ 
 
3. _____________________________________ 
 
4. _____________________________________ 
 
5. _____________________________________ 

2 

3 

4 5 



Wistjedatjes puzzel 

 Sagitta  
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Karatequiz - 
test je kennis 
 
1. Lege [kara] hand [te] 6. Kihon 
2. Gichin Funakoshi 7. Okinawa 
3. Ossu of oesh 8.  Dojo 
4. Sparren [vrijgevecht] 9. Japan [red: China of India] 
5. Toepassing van katatechnieken 10. Ichi, ni, san, shi, go 
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Sifu says ... 
 
De kleine groep leerlingen was 
deze ochtend al zeer vroeg opge-
staan en stond zich in het zweet te 
werken met de oefeningen die Sifu 
hen had opgedragen. De oefenin-
gen waren moeilijk en zwaar en het 
was duidelijk te zien dat de leerlin-
gen de grootste moeite hadden om 
de oefeningen goed uit te voeren. 
 
Sifu kwam net aanlopen en fronste wat met zijn wenkbrouwen. De leer-
lingen keken hem verwachtingsvol aan, maar het enige wat Sifu deed 
was zijn wenkbrouwen nog meer fronzen onder het mompelen van “… 
mmm” en het op en neer bewegen van zijn kaken. Sifu wandelde rustig 
verder. De leerlingen zagen dit als een afwijzend gebaar en trainden 
nog harder door, waarbij ze elkaar aanspoorden tot het verleggen van 
hun grenzen. 
 
Weer wandelde Sifu langs en de leerlingen keken wederom verwach-
tingsvol naar hem, maar weer fronste hij zijn wenkbrouwen, en mom-
pelde “… mmm”, en schudde zijn hoofd van links naar rechts. 
 
Nu begon de moed te zakken in de schoenen van de leerlingen. Hoe 
kon dit toch, ze waren nu al de hele ochtend hard aan het trainen, ze 
deden de oefeningen toch redelijk goed vonden ze zelf. Hoe kon het 
dat Sifu zo misprijzend was. 
 
De leerlingen zetten zichzelf ertoe hun inspanningen nogmaals te ver-
hogen en het zweet spoot nu echt uit de poriën. Ze vonden dat ze nog 
nooit zo goed gepresteerd hadden en toen Sifu wederom langs kwam 
lopen moest hij toch zeker waardering op kunnen brengen. Maar nee, 
hij bleef maar fronzen en mompelde wederom alleen maar “… mmm”, 
hij liep nu zelfs met een strootje in zijn mond, waar hij wat aan het 
draaien was. Had hij dan helemaal geen waardering voor de leerlingen. 
Ze moesten toch wel iets goed doen. Hij keek nog niet eens op toen de 
jongste leerling van uitputting omviel. 
 
Toen Sifu weer terug langsliep, durfde de oudste leerling hem te vragen 
naar zijn mening. De groep was inmiddels gestopt met trainen en stond 
zwaar ademend bij te komen van de enorme inspanningen. Er waren 
inmiddels al drie leerlingen omgevallen en lagen op hun rug in de plas 
met zweet. 
 
 

36 
 



Sifu stond even stil en afwezig te kijken naar dit tafereel, onderwijl bezig 
met zijn strootje in zijn mond en nog steeds diep fronsend. 
 
De oudste leerling verzamelde al zijn moed en vroeg aan Sifu wat hij 
van de vorderingen vond. Deden de leerlingen het goed, hij keek zo 
afwijzend. Ze wisten echt niet wat ze fout deden, ze trainden al uren 
aan een stuk en konden niet langer volhouden. Ze begrepen niet meer 
wat Sifu van hen wilde. De hele groep stond verwachtingsvol te luiste-
ren in afwachting op de reactie van Sifu. 
 
Maar Sifu had geen aandacht voor de groep. Hij schudde zijn hoofd, 
mompelde nogmaals “… mmm” en fronsde zijn wenkbrouwen zelfs nog 
verder. Hij frummelde wat aan zijn strootje en keek schuin naar boven 
naar de wolken. De leerlingen volgden zijn blik, hopend op een uitleg, 
maar snapten er helemaal niets meer van. Op eens, klaarde Sifu op, er 
kwam een glimlach op zijn gezicht, hij haalde een stukje noot uit zijn 
mond en gooide dit samen met het strootje naast zich neer, en zei “zo, 
die zat vast zeg …”. 
 
Nu pas kreeg hij de groep leerlingen in het oog, waarvan er enkele al 
niet meer in staat waren overeind te komen. Verbaasd keek hij naar zijn 
leerlingen en zei: “Wat liggen jullie hier nu weer te luieren, kom op aan 
het werk, ga eens trainen eindelijk …”. Sifu draaide zich om en wandel-
de fluitend weg. Op zoek naar nieuwe nootjes ... 
 
De leerlingen keken elkaar vragend aan en ook de laatsten vielen nu 
om van vermoeidheid. 
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Stage sensei Shibuya, Moritta & Hara 
 
Enige weken geleden is iedereen die lid is van de KBN op de hoogte 
gebracht van een aantal op handen zijnde stage trainingen. De trainers 
sensei Shibuya, sensei Morita en sensei Hara waren voor een aantal 
dagen in Nederland om op diverse plaatsen stagetrainingen te geven. 
Een aantal van onze leden hadden Budosporten Elhatri te Eindhoven 
uitgekozen om deze stagetraining bij te wonen. 
 
Het begon allemaal wat rommelig, want Mignon en ik zouden om 16.30 
uur verzamelen bij Michel K., om vervolgens door te rijden naar het 
WEB. Helaas door miscommunicatie hebben we Mignon mis gelopen en 
zijn wij dus zonder haar naar het WEB gereden. Dave en Gerry stonden 
op ons te wachten en met zijn vieren gingen we op pad richting Eindho-
ven. Daar aangekomen bleek Michael er reeds te zijn, en korte tijd later 
zijn ook Mignon en haar moeder gearriveerd. 
 
Na een welkomstwoord van de directeur van Elhatri, en het voorstellen 
van de trainers gingen we van start. Eerst zoals we dat gewend zijn met 
een warming up. Hoewel herkenbaar in de bewegingen waren deze 
Japanners er wel heel fanatiek mee. Dik in het zweet (voor mij niet on-
gewoon zo je weet) konden we na een half uur warming up beginnen 
aan de basisoefeningen (kihon). Voor ons natuurlijk bekend terrein, 
maar in het bijzijn van deze grootmeesters word het toch allemaal net 
wat strakker. 
 
Sensei Hara had geen me-
delijden met ons en we gin-
gen maar door. Helemaal 
kapot was ik na al deze oe-
feningen, en Gerry liet me 
weten ook op te zijn. Geluk-
kig kregen we na deze oefe-
ningen vijf minuten pauze.  
 
Na de welverdiende rust 
gingen we verder met de 
kata’s.  
 
De groep werd verdeeld in 
drie; alles tot bruine band, 
bruine band en zwarte band. 
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Wij (alles tot bruine band), liepen de eerste vier kata’s een aantal maal 
rustig waarbij de Sensei her en der aanpassingen deed aan de individu-
ele standen. 
 
Steeds sneller moesten we iedere Kata lopen. Nadat we iedere Kata 
voldoende hadden geoefend, heeft ieder groep de getrainde kata’s aan 
de andere groepen moeten tonen. De groep bruine banders, waarin wij 
niet vertegenwoordigd waren, liepen de kata’s bassai dai en jihon. Zwar-
te banders liepen jihon en enpi.  
 
Sensei Shibuya ein-
digde de training met 
een speach waarin 
hij een aantal tips gaf 
om stukje bij beetje 
beter te worden in 
onze sport. Wat deze 
tips precies waren ga 
ik jullie niet vertellen, 
dat zou namelijk niet 
eerlijk zijn voor die-
gene die wel hebben 
deelgenomen aan 
deze geweldige 
avond! 
 
Hierna hebben we 
nog een cooling 
down gekregen, en 
was de drie uur 
durende stage afge-
lopen. 
 
Dave, Gerry, Michel en ik hebben hierna nog heerlijk sushi gegeten. Het 
was een waardig eind van een hele mooie avond intensief karate van 
drie grootmeesters. 
  

“De sterkste mens op aarde, is hij die zichzelf kan overwinnen”  
(Sensei Shibuya) 

 
(Noot van de redactie: Dit soort stages zijn enorm waardevol en leer-
zaam, we adviseren dan ook iedereen daar aan mee te doen. Informeer 
bij de technische staf naar de eerstvolgende stage van bijvoorbeeld een 
Japanse grootmeester). 
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Conditietraining - karatespecifiek 
 
Hardlopen op een harde ondergrond, rondjes rennen, lange duurlopen 
en boslopen zijn nog steeds de meest populaire methoden van veel 
sporters als het gaat om het verbeteren van het uithoudingsvermogen. 
Over het algemeen denken de meeste sporters en trainers nog steeds 
dat dit soort trainingsvormen het uithoudingsvermogen zal verbeteren 
en vergroten, maar dit is totaal de verkeerde manier van trainen! Mara-
thonlopers en andere duursporters zullen baat hebben bij deze vorm 
van training maar 
verder is deze 
manier helemaal 
niet sportspecifiek 
voor explosieve 
sporten zoals 
karate dat is. Het 
bevat geen ele-
menten van de 
sport die beoe-
fend wordt en 
daarom zal dit 
zeker niet leiden 
tot betere presta-
ties. 
In alle (explosieve) sporten is enorm veel winst te boeken op het condi-
tionele vlak. Het heeft geen zin om domweg rondjes te lopen of een 
bosloop te doen, je moet ook tijdens de conditietraining elementen uit 
de karatesport terug laten komen. Je kunt hierbij denken aan explosie-
ve bewegingen voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts, langere stukken 
sprint afgewisseld met complete stop en verandering aan richting, 
draaien, kappen, springen en sprinten. De conditie van een sporter 
bestaat namelijk uit de volgende zes onderdelen: kracht, snelheid, le-
nigheid, coördinatie, uithoudingsvermogen en lichaamssamenstelling. 
Door plyometrische training vergroot je het vermogen om meer kracht 
en explosiviteit te kunnen leveren. Plyometrische training is ook een 
vorm van functionele training en zorgt ervoor dat je betere prestaties 
gaat leveren en meer explosieve kracht krijgt. Plyometrische oefenin-
gen prikkelen de snel samentrekkende spiervezels die je nodig hebt om 
je maximale kracht te optimaliseren. Er zijn plyometrische oefeningen 
voor het onderlichaam en het bovenlichaam. Oefeningen voor het on-
derlichaam bestaan grotendeels uit sprongoefeningen en bij oefeningen 
voor het bovenlichaam wordt veelal gebruik gemaakt van gewichten of 
zware ballen [medicine ballen]. 
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Stretch Shortening Cycle [SSC] onderlichaam; Squat jump 

Fig.1 Excentrische contractie Fig.2 Isometrische contractie Fig.3 Concentrische contractie 

 
Een belangrijke eigenschap van plyometrische training is de “stretch 
shortening cycle” training, ofwel SSC. De SSC is een onderdeel van 
veel bewegingen in sporten en verwijst naar de opeenvolging van een 
excentrische (spier verlengd terwijl hij kracht levert), isometrische en 
een concentrische (spier verkort terwijl hij kracht levert) spiercontractie. 
Een plyometrische oefening is goed te illustreren aan de hand van een 
verticale sprong; squat jump. Wanneer je heel hoog wil springen maakt 
het lichaam eerst een inveer beweging oftewel een beweging naar be-
neden [fig.1], hierbij vind er een excentrische contractie van de quadri-
ceps plaats, ook wel voorrek genoemd. Bij een excentrische contractie 
levert de spier kracht terwijl hij langer wordt, vervolgens vind er een 
korte stop/omdraaimoment plaats oftewel de isometrische contractie 
[fig.2] en daarna veer je op en spring je zo hoog mogelijk waarbij de 
quadriceps kracht leveren terwijl zij zich verkorten [fig.3]. De SSC ver-
wijst dus naar wat er daadwerkelijk plaatsvindt: de spier wordt eerst 
licht uitgerekt en trekt daarna samen. De tijd tussen het eind van de 
excentrische contractie tot het begin van de concentrische contractie 
wordt de amortization fase genoemd. Plyometrische acties leveren veel 
meer kracht dan enkel concentrische acties, probeer maar eens net zo 
hoog te springen, maar nu zonder in te veren, dus zonder voorrek, een 
sprong vanuit stand, dat scheelt nogal wat kracht! 
Het verkrijgen van meer kracht en explosiviteit is het voornaamste doel 
van deze trainingsvorm. Daarnaast is een belangrijk aspect het beheer-
sen van de impact op je gewrichten. Veel van onze trainingsvormen 
omvatten reeds elementen van plyometrische training. Door hier wat 
meer nadruk op te leggen kunnen we daar meer voordeel uit behalen. 
 
Volgende keer meer dus ... 
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Sensei Peter We-
wengkang 
 
Voor vele mensen een begrip: Peter 

Wewengkang, oprichter van Shotokan 

Karate-do Weng of beter bekend als 

Weng, voorzitter van de JKA Neder-

land. 

Op zaterdag 7 april 2012, heeft Peter 

Wewengkang zijn laatste adem uitge-

blazen. Voor de meeste mensen kwam 

dit als een schok. Ikzelf heb nog vrij 

recentelijk en frequent contact gehad 

met Peter via Facebook, waar hij inmid-

dels veelvuldig gebruik van maakte en 

wat een goede manier bleek te zijn voor het uitwisselen van herinnerin-

gen aan vroeger. 

Onze school heeft namelijk een relatie met dojo Weng die al heel wat 

jaartjes terug gaat, eigenlijk al meer dan 30 jaar. Denk aan de vele trai-

ningsuurtjes die we op vrijdag in Neerbeek hebben doorgebracht ter 

voorbereiding op de interlands via de JKA, de vele wedstrijden in Ne-

derland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië, de vele trainingen van 

sensei Miyazaki en de selektietrainingen van de JKA onder leiding van 

sensei Sawada bij ons, de stages in Gent, Heemskerk en Genk. Een 

charismatische man, groot, krachtig, humoristisch, vriendelijk, toegan-

kelijk en uiterst wilskrachtig. Eigenwijs en sluw soms ook. Een inspirator 

pur sang. We hebben een mooie tijd gehad, veel lief en leed gedeeld, 

eindeloze discussies gevoerd onderweg in de auto naar een toernooi of 

achteraf tijdens een diner. We hebben genoten van zijn aanwezigheid 

en hem soms grondig verwenst. Op mij heeft hij in ieder geval een die-

pe en onuitwisbare indruk achtergelaten. 

Zijn zoon Ramon en dochter Tamarra zetten 

de traditie uit zijn naam voort, zoals ze dat al 

jaren met hem samen deden. 
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Herinneringen 
 
Het is alweer acht a negen jaar geleden dat het een heel koude winter 
was, en Thea mijn vrouw en ik besloten een maandje “kou” over te 
slaan, gewoon naar een warm land te gaan en de kou vergeten. Het 
werd Portugal, het hotel gewoon, goed gelegen aan de boulevard, 50 
mtr van het strand 
en aan de achterzij-
de grenzend aan 
het centrum van 
het dorp, dit was 
belangrijk voor mijn 
eega, die moeilijk 
loopt. De kamer 
met balkon aan zee 
had een prachtig uit 
zicht . Buiten een 
dame op leeftijd, 
waren wij de enige 
Nederlanders, de 
rest had de Engelse nationaliteit. De eerste twee dagen was het regen, 
daarna een tornado komende uit de richting van de Canarische eilan-
den, het lawaai was oorverdovend, maar het uitzicht was prachtig, daar 
kun je uren naar kijken. Na drie dagen kwam de zon en de temperatuur 
steeg naar 22°C , zwemmen in zee was als een sauna, langer dan 10 
minuten was onmogelijk (14°C), maar uit het water komen in de zon gaf 
je een kick. Mijn eega genoot van de zon en een boek, en ik zocht mijn 
vertier in jeu de boules en tochtjes langs het strand. Zo liep ik op een 
middag richting vissershaven, en na enkele kilometers kwam ik aan een 
visafslag, hierachter lag een soort dorp van krotten en kleine huisjes. 
Ineens was ik in de derde wereld, mensen met afgedragen kleding za-
ten of lagen te nik-
sen tussen allerlei 
rommel en tientallen 
honden snuffelden 
rond zoekend naar 
voedsel. Later hoor-
de ik dat het een 
soort zigeunerkamp 
was. 
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Aan de zeezijde stonden een paar oude loodsen met daarvoor allerlei 
vissersboten, gedeeltelijk vergaan of klaar voor reparatie, en daartussen 
stond een schip in aanbouw. Dit had ik eerder gezien, een twaalf jaar 
geleden in Fuenguro-
la, waar houten vis-
sersboten van 15 tot 
20 mtr. Gewoon op 
het oog werden ge-
bouwd, zo op het 
open strand. Wat mij 
echter verbaasde, 
was de man die voor 
de loods aan het 
werk was, hij zat op 
een ijzeren vaatje 
voor een grote plaat 
hout van ca een bij 
drie meter en ca 15 cm dik. Zo te zien was de plaat uit een krommer 
gezaagd en op de plaat was een spant getekend, de man was druk aan 
het hakken langs de lijn aan de binnenzijde van het spant. Hiervoor ge-
bruikte hij een zogenaamde dissel met een holle snijkant. Dit had ik al-
leen nog gezien op een plaatje in de Telegraaf die een reportage gaf 

van de nieuwe replica van 
de Batavia, die in Lelystad 
wordt gebouwd, de repor-
ter die dit schreef, vertelde, 
dat nergens in Europa dit 
gereedschap nog op deze 
wijze gebruikt wordt, alleen 
in Lelystad. Deze man 
moet zijn licht eens gaan 
opsteken aan de kusten 
van het Iberisch schierei-
land. Ik liep naar de man 
en vroeg hem in het En-
gels of hij alle spanten zo 
maakte. De man stopte 

met hakken en begon een shagie te draaien en lachte, daarna begon hij 
in rap Portugees een verhaal waar ik niets van begreep. Ik probeerde 
het in het Duits, maar dat lukte ook niet, tenslotte hadden we een moei-
zame conversatie in gebarentaal. 
We ontdekten dat hij een Colombiaan was en ik een Hollander, dat hij 
een soort asielzoeker was en ik met vakantie en dat hij werkte voor kost 
en inwoning. 
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Het is frappant, hoe-
veel men met geba-
rentaal kan doen, 
maar toch kon ik er 
niet achter komen of 
hij dit werk altijd ge-
daan had. We gingen 
als vrienden uit elkaar 
en hij nam zijn dissel 
weer op en begon 
weer te hakken, nu 
begrijp ik echter wel 
dat de prijs van het 
schip betaalbaar was. 

Ik liep terug naar het schip in wording, de spanten waren al gesteld, hier 
en daar waren strooklatten bevestigd, maar er was niemand aan het 
werk. Het was het type vissersboot van 12 mtr.lang, dat veel aan de 
Portugese kust wordt gebruikt, een hoog voorschip, overlopend in een S
-spant en een breed 
achterschip met een 
grote spiegel, het was 
een juweeltje om te 
zien. Het zijn prachtige 
scheepjes, gemaakt op 
spanten van 15 bij 20 
cm en die staan dan ca 
40 cm van elkaar. Zo 
wordt het een enorm 
sterk schip, maar dat 
moet ook wel, ze gaan 
er mee de oceaan op. 
Ik liep weer verder en 
kwam aan de haven. 
De buitenhaven werd gebruikt door de vissers, hier lagen een twintigtal 
boten van vijftien tot twintig meter lang, van hetzelfde model als ik net 
gezien had. De binnenhaven was ingericht als jachthaven en hier lagen 
ze, de vierkante speedboten met enorme motoren, de kleinste was iets 
van 15 meter lang en de grootste wel 40 meter, de ene nog luxer dan de 
andere, maar wat lijn betreft konden ze niet tippen aan wat ik op het 
strand gezien had. Langzaam liep ik terug naar het hotel, mijmerend 
over de tegenstellingen die ik gezien had. 
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Jeugdkamp 2012 
 
Het was van te voren groots aangekon-
digd: het weekendkamp van 1 juni zou 
ook dit jaar weer onvergetelijk worden. En 
die belofte is uitgekomen! 
Vrijdag 1 juni druppelden de jeugdleden 
het kamphuis ‘de Mokkenboom’ in Breda 
binnen. Zij werden ontvangen door de 
iets minder jeugdige leden Karel Nauta, 
Michel Kievits, Ronald Verschuren, Simo-
ne de Zeeuw, Sagitta van den Broek, Edward Hagemeijer en Bert van 
Oers. De eerste uitdaging, het in orde maken van de luchtbedden, was 
al snel volbracht. Daarna kregen we vrije tijd om te doen wat we wilden. 

Langzaam werd het donker, en 
rond middernacht vertrokken we 
naar het bos. Daar aangekomen, 
stonden enkele begeleiders op 
ons te wachten om ons in te de-
len in kleine groepjes en het 
nachtspel uit te leggen. Best 
spannend was het om zo hele-
maal in het donker door het bos 
te lopen!  
Een tijdje later begon de ver-
moeidheid op te spelen, en na 
een rustig ritje met de auto 
(Sagitta..) kwamen we weer aan 

op onze thuisbasis. Zin om te keten had niemand meer, en dus werd 
het al snel stil in het gebouw… 
De volgende dag was het vroeg opstaan! Om 7 uur kwam iedereen zijn 
bed uitgerold. Na het ontbijt gingen we ook nu weer naar het bos, waar 
we een speurtocht deden met veel leuke spellen. Alles in de stijl van de 

Galliërs en Romeinen. 
Na de speurtocht ver-
trokken we weer naar 
het kamphuis, waar 
Edward al heerlijke 
pannenkoeken voor 
ons had staan bakken!! 
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Het zonnetje begon in de middag echt door te breken, en de zwemspul-
len kwamen tevoorschijn! Sommigen speelden met water, anderen la-
gen in het zonnetje genieten, maar iedereen had het naar zijn zin! Maar 
alleen luieren was er niet 
bij: ook nu waren er origi-
nele spellen bedacht, die 
iedereen met veel succes 
heeft uitgevoerd.  
Ondertussen had Edward 
(hij was echt onze kok dit 
weekend) al gezorgd voor 
het avondeten. Later werd 
ook het kampvuur aange-
stoken, waar we gezellig 
omheen zaten met de 
hele groep. Heel laat 
werd het deze avond niet: 
het slaaptekort was goed 
te voelen, en dus lag 
iedereen even later dan 
ook lekker te slapen. 
De volgende dag stond in het teken van opruimen en presentjes uitde-
len voor het winnende team: zij hadden met z’n allen er voor gezorgd 
dat de gouden sikkel weer terecht was! Ondertussen druppelden de 
verschillende ouders binnen, en het kamp liep ten einde. Of sommigen 
nog weten hoe ze die middag in hun bed zijn gekomen, is niet bekend. 
Maar één ding staat vast: het was weer een geweldig, gezellig, actief, 
vermoeiend, zonnig én regenachtig, onverge-
telijk kamp! Op naar volgend jaar! 

Emma 
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Sumi-e 
 
In de vorige Yoi was al 
een stukje geschreven 
over Sumi-e, het Japans 
penseelschrijven of te-
kenen, maar beter is te 
praten over het Chinese 
handschrift want daar 
ligt de oorsprong van de 
calligrafie. De eerste 
Chinese karakters wa-
ren bedoeld om objecten 
zoals “mens”, “hand”, “voet”, “berg”, “zon”, “maan” en “boom” aan te 
duiden. Later werden hiermee logische combinaties gemaakt. Sommige 
van deze karakters zijn blijven bestaan en er is zelfs te zien hoe ze zijn 
ontstaan. Als deze eenvoudige karakters gebruikt worden om com-
plexere karakters uit te beelden, spreekt men van radicalen. 
 
Enkele voorbeelden zijn: 

 
“Licht”: de zon en maan 
samen, twee duidelijk 
herkenbare radicalen 
door de eeuwen heen. 

De oudste karakters [3000 a 4000 jaar oud] staan links, de karakters in 
de derde kolom dateren van ongeveer 200 voor Christus. De moderne 
karakters staan rechts. 

 
“Oor”: duidelijk herken-
baar, toch? 
 

“Duur”: twee 
handen pak-
ken iets op, of 
begraven het. 
Het onderste 

symbool geeft iets waardevols weer. 

“Vergelijken”: twee 
mensen staan naast 
elkaar om hun lengte 
te vergelijken. 
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“Rusten”: een persoon is 
aan het rusten onder 
een boom. 
 
“Bos”: twee bomen ge-
ven een bos aan. 
 
“Plotseling”: als de re-
gen plotseling begint, 
vliegen de vogels weg, 
de radicalen zijn regen 
en vogel, het aantal 

vogels varieert soms. 
“Stap”: twee voetstap-
pen op de grond. IN de 
huidige schrijfwijze is 
daar niets meer van te 
herkennen. 
 
“Wijn”: druppels van een 
vloeistof naast een 
kruik, duidelijk herken-
baar. 

 
In de Chinese [en dus ook de Japanse] schrijfwijze bestaan 10-20% 
van de karakters uit eenvoudige enkele symbolen, zoals bovenstaand. 
De resterende 80-90% bestaat uit combinaties van radicalen welke een 
indruk geven van hun bedoeling tesamen met radicalen die iets zeggen 
over de uitspraak, zoals bijvoorbeeld het karakter “voet van de berg”, 
hieronder. 

“Voet van de berg”: tus-
sen twee bomen, staan 
een hert aan de voet 
van een berg. 
 

Als begint met het schrijven is het belangrijk dat je eerst de eenvoudige 
karakters oefent en daarna steeds moeilijker. Begin bijvoorbeeld eerst 
eens met de penbewegingen te oefenen zoals in het vorige stukje staan 
beschreven. 
 
Er gelden nog een paar regeltjes, daarover volgende keer wellicht 
meer, anders kun je altijd googlen, er is veel te vinden. 
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Woordzoeker jeugdkamp 

 

 
amber, vivianne, michel, sagitta, sjoerd, tjerk, sergio, chiara, 
tosca, edward, mignon, julia, emma, khylen, kirscha, michel, 
talyn, yuno, angelique, karel, annica, eddie, bert, noel, sebasti-
aan, chantal, michel, joelle, bram, merel, mady, lotte, simone, 
nick, dave, consuelo 
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Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 

• Edward niet goed kan tekenen 

• Het BBQ seizoen weer geopend is 

• Sagitta niet graag over aardbeien praat 

• Emma van stokslagen houdt 

• Er een uitspraak is: “te Karel of not te Karel…” 

• Edward echt getrouwd is met de baas 

• Sommige Sijogotjes er rare gewoontes op nahouden 

• Mignon een hele kom soep kan ophoesten 

• Zelfs Edward te missen is 

• Er een kinderbeul rondwaart op de vereniging 

• Chantal gewonnen heeft bij de jeugd met de donateurskaartenac-
tie 

• Zij nu een heel erg mooi karatepak heeft 

• Niet iedereen zijn karatepak goed kan wassen 

• Dave een lamp heeft met terugslag 

• Je haren vanzelf gaan wapperen als hij zijn lampje aandoet 

• Een kleine groep Galliers was gestopt met weerstand te bieden 
tegen de Romeinen, omdat ze het te druk hadden met Whatsap-
pen 

• De Hagemeijers erg modern onderling communiceren 

• Bert aparte voetbaltechnieken heeft, zijn operatie duidelijk bijwer-
kingen heeft 

• Dos anos geen Spaans is 

• Je Zaggita op veel verschillende manier kunt schrijven 

• Simone altijd een appeltje voor de dorst bij zich heeft 

• Ronald erg van keeshondjes houd 

• Pasen en Pinksteren volgens Karel op 
eenzelfde dag vallen 

• Edward met een supersocer een helicopter 
uit de lucht wil schieten 

• Helicopters na 22:00 uur erg irritant zijn 

• Simone van neuspeuteren houd 

• Tosca de “l”  inwisselt voor de “r” 

• Emma supersnel is in het beklimmen van 
de hindernisbaan 
(niet dus) 

51 



Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 

• Rondom het kampvuur zitten erg gezellig kan zijn 

• Annica rare ellebogen heeft 

• Simone een praatclubje nodig schijnt te hebben 

• Lotte heel schattig slaapt 

• Sebastiaan met een zwaard in bed slaapt 

• Bram zijn eigen privé stylisten/harem heeft 

• We aantrekkingskracht tot zwervers hebben na middernacht 

• Emma en Luul graag knuffeln doenn [red: citaat van Emma] 

• Bert cumbaya op de blokfluit kan spelen 

• We chips doorgeven rond het kampvuur als er voortvluchtigen rond-
lopen 

• Er mini ijsjes bestaan ter grootte van een vinger 

• Je veel ijsjes moeten eten als je het koud hebt, want “min x min = +” 

• Bert smokkelt met kledinglabels 

• Mignon ijs koud vind, zij weer wel van een coladouche houd 

• Simone na 15 apfelkorn knort als een varken [red: eerder ook al] 

• Emma echt een vals kreng wordt na middernacht 

• Edward zijn kin over zijn hoofd kan trekken 

• Hij wel erg lekkere pannenkoeken kan bakken 

• Die toch minder lekker zijn als je net je tanden hebt gepoetst 

• Consuelo helemaal in haar rol als Gallier zat 

• Zeekraal heel vies is en dat bijna niemand ervan gehoord had voor 
het kamp 

• Sergio aan het einde van het kamp nog 
niet weet waar het kamp over ging 

• Je stressballen bij Yuno kunt halen 

• Veel mensen die nodig schijnen te heb-
ben 

• Het weer in 1 nacht kan omslaan 

• Iedereen die niet mee is geweest naar het 
kamp heel veel gemist heeft 

• Peter eventjes langdurig op vakantie is 
 
… Dit weer het einde is van deze Yoi. 

 
 

52 


