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Colofon 
Voor jullie ligt de september 2012 editie van 
de Yoi. Ook dit keer is het clubblad weer 
gezond gevuld, en deze keer zelfs extra dik. 
Blader maar snel verder, veel leesplezier en 
tot de volgende Yoi. 

 
 

1 
wat trekt toch de aandacht 
van deze twee? 



Bestuurlijke mededelingen 
Vacatures 
De vacatures voor zowel secretaris en voorzitter zijn tijdens de bijzon-
dere ledenvergadering van 25 juni niet ingevuld en staan nog open. Het 
is belangrijk dat deze functies op korte termijn worden ingevuld want 
momenteel rust dit bij de resterende leden van het bestuur. Indien ie-
mand interesse heeft zich beschikbaar te stellen horen we dat graag. 
Ook voor de eindredactie van de Yoi staat een vacature open, hierover 
is onlangs een brief verstuurd naar alle leden. Wil je meer weten infor-
meer dan even. 
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. Hierover is 
iedereen reeds geïnformeerd. 
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 
30 sept Open Apeldoornse JKA kampioenschappen 
6/7 okt Open Elhatri toernooi - kata en kumite 
27 okt SKT Vanencompetitie - kumite 
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 : 
 
 September Oktober November 
 Veerle Tiemersma 1-9 Ronald Verschuren 12-10 Serra van Santen 9-11 
 Nick ten Hacken 2-9 Chantal van Unen 16-10 Albert Korzilius 12-11 
 Emma Kalberg 4-9 Milou de Haas 17-10 Soufiane El-Kouazi 16-11 
 Merve Türedi 7-9 Jasper Räkers 17-10 Bram Verschuren 19-11 
 Anouk van Althuis 7-9  Rico Vermeulen 20-11 
 Joëlle Verouden 15-9  Gerry Sijogo 22-11 
 Vincent Boss 15-9  Adrie van Unen 25-11 
 Noud Akkermans 16-9  Maarten Korzilius 26-11 
Stefan Meeuwessen 21-9  Vivianne de Bont 26-11 
 Maxwell Sijogo 28-9  Lotte de Zeeuw 29-11 
    
    

 
Allemaal van harte proficiat en nog vele jaren!!! 
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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.  



T-shirts 
 
In het “winkeltje” van Marc zijn naast de karate-
pakken, handschoenen, banden en wapens 
ook erg mooie zwarte T-shirts met v-hals en 
Shotokan logo te koop. De shirts zijn van goe-
de kwaliteit gemaakt zodat je er nog jaren ple-
zier van hebt, ook na veelvuldig wassen. Je 
hebt er waarschijnlijk al enkele leden in rond 
zien lopen en het is een mooi gezicht als we 
allemaal zo’n shirt aan hebben bij evenementen zoals de karatemara-
thon, maar ook de vanencompetitie binnenkort. De jeugdleden die met 
het jeugdkamp mee zijn gegaan hebben er allemaal een gehad van de 
club. Je steunt onze vereniging er in ieder geval enorm mee door er zelf 
ook eentje te kopen. Het shirt is verder zonder reclame of specifieke 
teksten, zodat je het ook makkelijk bij andere gelegenheden aan kunt. 
Het shirt is te combineren met allerhande soorten kledij en laat zich 
prima inpakken als cadeau voor familie, vrienden en kennissen. Als ik 
het zo opschrijf snap ik eigenlijk niet dat we die dingen al lang niet uit-
verkocht hebben, maar goed … Informeer bij Marc naar de diverse ma-
ten. 
 

Sponsor in de schijnwerper 
 
In de Yoi geven we één van onze sponsoren eens wat extra aandacht, 
deze keer is dat Dave Sijogo, eigenaar van Sijogo Budo Wear te Breda. 
Lees hierover meer op pagina 28. 

 

Speciale oproep 
 
De Yoi-redactie is op zoek naar enthousiaste 
jeugdleden die willen helpen bij het schrijven 
van leuke stukjes, puzzels, recepten voor in de 
Yoi. 
 
Daarnaast willen we ook de andere leden uit-
nodigen om eens iets te schrijven voor in het 

clubblad. Dat mag iets persoonlijks zijn, of iets wat te maken 
heeft met karate of budosporten in het algemeen. Informeer bij 
de Yoi-redactie als je meer wilt weten. 
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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” 
 
De vriendelijke oude visser bood Hong Tong 
nog thee aan voor hij zijn reis hervatte na zijn 
mislukte poging. De visser had hem overrom-
peld met vragen waar Hong Tong geen ant-
woord op kon geven. 
 
Na een tijdje nam hij wederom afscheid van 
de visser en vervolgde zijn reis naar de verre 
bergen. Op het modderige pad liep hij langs 
een berg die hoog de lucht in rees. Het pad 
was smal en één verkeerde beweging en- of 

stap betekende een zekere dood.  
 
Hong Tong schoof langzaam langs 
de rand en keek de diepte in. Een 
klein beekje stroomde aan de voet 
van de afgrond. Zelfs als hij in het 
water zou vallen was het ook nog 
maar de vraag of hij het zal overle-
ven aangezien hij de diepte niet in 
kon schatten. Het pad werd weer 
wat breder en Hong Tong kon weer 
rustig ademhalen. 
 
Toen, uit het niets verscheen er een 
felle lichtflits te midden van het pad. Langzaam veranderde de felle 
lichtbol in een gedaante. Hij bleef wazig maar sprak met een duidelijke 

stem: ‘wilt u het pad oversteken, 
dan moet ik u ontzien. Tenzij u 
mijn raadsel oplost dan kan ik u 
van hulp voorzien.’ 
 
De stem was zwaar en onze 
kleine vriend stond er een beetje 
verward bij. ‘ehh… goed, wat is 
het raadsel?’ vroeg Hong Tong 
zachtjes. 
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Hij rechtte zijn rug en luisterde aandachtig. Er 
verscheen een gedaante van een oude man. Hij 
had een lange, grijze baard en dikke wenkbrau-
wen.  
 
Hong Tong had geen idee wie het was en deed 
een stapje achteruit. ‘luister goed naar mijn raad-
sel. Als u het antwoord weet, krijgt u mijn hulp.’  
Hong Tong knikte en liet merken dat hij het be-
greep. De oude gedaante hield zijn handen op en 
maakte rare gebaren. Waar was hij mee bezig? 
Vroeg Hong Tong zich af. hij kneep zijn ogen tot 
spleetjes toen de zon fel in zijn gezicht scheen.  
 
‘Sommige maanden hebben dertig dagen, ande-

ren hebben er eenendertig. Hoeveel maanden hebben er achtentwin-
tig?’ 
 
Hong Tong dacht goed na. Als het een raadsel was zat er vast iets ach-
ter. Hij wist dat februari achtentwintig dagen had maar hij dacht verder. 
Sommige maanden hebben dertig dagen, anderen hebben er eenender-
tig. Hoeveel maanden hebben achtentwintig dagen?  
 
Er ging een lampje branden en Hong Tong stak zijn vinger in de lucht. ‘ik 
heb het!’ riep hij uit. 
 
‘Alle maanden hebben achtentwintig dagen!’ zei Hong Tong. De oude 
gedaante glimlachte vriendelijk. ‘dat is correct! U hebt mijn raadsel op-
gelost. Nu krijgt u mijn hulp.’ 
 
Hong Tong trok een zelfvoldaan gezicht. Wat was hij toch weer slim. 
 

De oude gedaante begon te spreken: ‘Tuo tämä toiminto-
tunniste nuori mies hänen määränpäänsä.’ 
 
Hong Tong voelde een tinteling in zijn maag en een seconde later stond 
hij op een grindpad. Hij keek achter zich. Hij was de pas door! Weer een 
pas dichter bij zijn bestemming. Hij maakte een sprongetje van blijd-
schap en stak zijn vuisten in de lucht. ‘woehoee!!’  
 
Tevreden zette Hong Tong zijn reis naar “de verre bergen” voort. 

7 
Volgende keer 
verder ... 

Joëlle 
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Wie dit leest is gek 
 
 De titel die hierboven staat Mijn woorden aan zijn laars te lappen 
 Is slechts bedoeld als goede raad En wederom er in te trappen 
 En dwars is hij of zwak van geest,  
 die desondanks nog verder leest Hoe nu? Zit U nog te lezen? 
  Dan doet mij dit het ergste vrezen 
 Wie hier niet stopt verknoeit zijn tijd, Recht van leden, ja, recht van lijf 
 aan zouteloze aardigheid Maar hebt U ze wel alle vijf? 
Want wat nu volgt heeft kop noch staart Wat moet het akelig donker zijn, 
 En is het sop in de kool niet waard daar binnen in dat vogelbrein! 
   
 Verder lezen heeft geen zin, Hier valt U lelijk door de mand 
 er staat geen zinnig woord meer in Met dit vertoon van onverstand 
  Dit staaltje onbenulligheid 
 Dwing dus U zelf om hier te stoppen, Dat werkelijk ten hemel schreit 
 de rest is slechts om U te foppen  
 Om U - gelijk men doet met gekken - , Gelukkig slaat dit niet op U 
 diep door de cacao te trekken Want mensen met een hoog I.Q., 
 Erger nog, om U te honen dat zijn de lui die beter weten 
 Door zwart op wit hier aan te tonen, Die deze kul het raam uit smeten 
 dat U geen flinke meid of vent En wel onmiddellijk bij het begin 
doch slechts een slap stuk weekdier bent Die mensen trapten er niet in 
 Een ouwe bet, die ernstig lijdt  
 aan ziekelijke nieuwsgierigheid Alleen de lui die verder lazen 
 Die niet wil luisteren naar mijn raad, Maar, tsjaa, dat zijn dan ook de dwazen 
 doch plomp verloren verder gaat Want knettergek moet je toch wezen 
  Om dit tot hier te blijven lezen 
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Uitslag in de vol-
gende Yoi wellicht. 

Sudoku 

Bedoeling van een super sudoku is dat je cijfers en letters in de lege vakjes invult op 
zo’n manier dat: 
- de getallen 0 t/m 9 en de letters A t/m F binnen een omkaderd vierkant van zestien 
vakjes, slechts 1 maal voorkomen. 
- de getallen 0 t/m 9 en de letters A t/m F in een horizontale rij of verticale kolom ook 

red: Bijt je hier maar eens in vast!!! 



Techniek in detail - shuto & haito uchi 
 
De Haito-Uchi is de slag met de binnenste zijkant van de hand. Dit in 
tegenstelling tot de Shuto-Uchi, waarbij je de slag met de buitenste zij-
kant van je hand maakt. Meestal maak je deze techniek in gyakuhou-
ding , dus met de arm van de kant waar het been achter staat. Je maakt 
de (Gyaku) Haito-Uchi op de volgende manier: 

• Je heup begint in hanmi-houding (bijvoorbeeld na de Gedan-Barai) 

en je arm begint gestrekt, laag achter je lichaam, dus naar achter wij-
zend. 

• De duim van de hand waarmee je de slag gaat maken, steekt niet 

naar buiten. Dit is dus anders dan bij de Shuto-Uchi. Je maakt de tech-
niek met de binnenste zijkant van je hand, je duim doet niet mee. Je 
hand blijft gedurende de hele techniek in deze positie. 

• Gedurende de hele techniek blijft je arm ontspannen gestrekt en 

blijven je schouders omlaag. Als je de Haito-Uchi, zoals hierboven be-
schreven, maakt in combinatie met de Gedan-Barai, dan is dat een 
mooie oefening om je lichaam en je schouders ''de grond in te drukken''. 

• Je beweegt je heupen nu naar de shomen-positie, dus naar voren. 

Hierdoor wordt je arm automatisch naar voren geslingerd. Het is daar-
om belangrijk dat de schouders en de armen ontspannen blijven, an-
ders kan dit niet. 

• Je maakt van de voorwaartse beweging van je arm gebruik om je 

hand naar voren en naar jodanhoogte te bewegen. Dit is de slagbewe-
ging. Let op: je arm blijft gestrekt. Dit heeft tot gevolg dat de arm een 
ronde beweging moet maken en het dus een slag van de zijkant wordt 
en geen steekbeweging. 

 

Sommige mensen vinden het moeilijk om de eindpositie van deze tech-
niek vast te zetten. Dit kun je oplossen door de techniek als het ware in 
de oksel te blokkeren en in combinatie daarmee je heupen met veel 
kime vast te zetten in de shomen-positie. Door die kracht op de juiste 
wijze te gebruiken wordt het mogelijk je arm in de eindpositie te contro-
leren. Als je de Haito-Uchi in omote-houding moet maken, dus met de 
arm van de kant waar je been voor staat, dan kun je ditzelfde principe 
toepassen. Bij de ura-haito, waarbij de techniek net zoals bijvoorbeeld 
de uchiuke vanaf de tegenovergestelde heup komt, werkt dit principe op 
vergelijkbare wijze, maar dan met de hanmi-heuppositie in de eindfase. 
Eerst goed je standen trainen dus!!!  

10 
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Op zaterdag 27 oktober zal het eerste KBN Open Vanentoernooi Kumi-
te worden gehouden voor jeugd, cadetten en junioren te Sporthal Ar-
kendonk, Oosterhout-NB.  
 
Karateka’s in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar, t/m 1e kyu, van alle bij de 
KBN aangesloten scholen, ongeacht karatestijl, kunnen aan het toer-
nooi deelnemen. 
 
Dit toernooi wordt door Shotokan Karate-do Teteringen georganiseerd 
en heeft als doel om de jeugd van diverse stijlen op een verantwoorde 
en plezierige wijze, kennis te laten maken en wedstrijdervaring op te 
laten doen op het onderdeel kumite. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor 
scheidsrechters. 
 
Op elk toernooi kunnen de karateka’s een vaantje en de daarbij beho-
rende punten verzamelen [zoals we al gewend zijn bij het vanentoer-
nooi kata]. Tevens krijgt de karateka die het meest opvalt qua stijl, spor-
tiviteit en prestatie aan het einde van de 3 toernooien [in 2013 staan 
dus nog 2 toernooien gepland, data volgt] een exclusieve karate gi van 
Kamikaze of Shureido [1x dame, 1x heer]. 
 
De competitiedag duurt van 09:00 tot 15:00 uur. Deelnemers worden, 
afhankelijk van inschrijvingen, ingedeeld op leeftijd/gewicht/graduatie. 
Na inschrijving ontvangt ieder een bevestiging van ontvangst en ca. 2 
weken voor aanvang sturen we de wedstrijdindelingen op. 
 
Het belooft een gezellige en leerzame dag te worden temeer vanwege 
het open karakter, het kunnen opdoen van kumite ervaring en het uit-
wisselen van ervaringen met andere stijlen. Tevens zijn er in de pauze 
demonstraties van hoog niveau op het vlak van traditionele Budo spor-
ten. 
 
Ouders en verzorgers zijn dan ook van harte welkom. De toegang is 
voor toeschouwers overigens gratis. 

Dave 

Bij het organiseren van zo’n evenement komt veel 
kijken en daarvoor hebben we dan ook veel hulp 
nodig. 
 
We doen daarom hierbij een dringende oproep aan 
alle leden, ouders verzorgers, opa’s en oma’s, ne-
ven en nichten, buren en verre bekenden om ons te 
helpen van dit evenement een groot succes te ma-
ken. 

13 



Even nog een korte toelichting met be-
trekking tot de vanencompetitie en het 
doen van kumite in het algemeen. 
 
Er zijn binnen onze karatestijl in principe 
drie even belangrijke pijlers van de trai-
ning, dat zijn: kihon (basistraining), kata 
(training van vaste vormen ter verhoging 
van snelheid en technische vaardigheid) 

en kumite (training van gevechtsvormen). 
 
Met name bij het onderdeel kumite is bij veel (jeugd)leden weerstand 
om dit enthousiast te trainen en dat is deels begrijpelijk. Niemand vind 
het leuk om geraakt te worden, bewust of niet, of om blessures op te 
lopen. Aan de andere kant heeft het trainen van kumite onmisbare as-
pecten die als ze niet getraind/ervaren worden leiden tot een onevenre-
dige karatetraining en in alle gevallen tot geen kunde van karate in het 
geheel. Dit is wellicht een boute uitspraak maar is wel degelijk terecht.  
 
Karate is uiteindelijk bedoeld ter fysieke verdediging, maar dan moet je 
dat ook wel trainen. Natuurlijk train je nog veel meer dingen die nuttig 
zijn voor je hele leven, maar in kumite ligt wel de basis. Anders is het 
een aapje dat een kunstje leert. Naast de fysieke aspecten zijn er, nog 
veel belangrijker, vele geestelijke aspecten waardoor kumite een onmis-
baar onderdeel van de training is. 
 
Nu zijn we de laatste tijd druk doende om dit onderdeel dan ook veelvul-
dig aandacht te geven tijdens alle trainingen en daar zien we gelukkig 
ook de positieve resultaten van. Leden worden langzaamaan steeds 
bedrevener in kumite en de angst neemt af. Maar op een gegeven mo-
ment ken je de verschillende sterkten en zwakten van de overige leden 
wel, hoewel de leraren hun best doen de lat steeds hoger te leggen. 
 
Vandaar het nut van wedstrijden, waarbij je tegen anderen staat. Hier 
speelt angst, onzekerheid en veel dingen mee die je vormen als je de 
stap durft te nemen. Het vanentoernooi is een zeer laagdrempelige ma-
nier om in aanraking te komen met kumite. Wij organiseren het, en heb-
ben dus de gehele opzet in eigen beheer. 
 
Wij hopen dat alle jeugdleden mee willen doen en hierdoor een unieke 
ervaring rijker worden. 
 
Als iemand nog vragen/opmerkingen heeft, schroom dan niet en neem 
even contact met ons op. 

14 
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Nieuwe leden 
 
De vereniging is flink aan het groeien en we willen de volgende nieuwe 
leden dan ook hartelijk begroeten. 
 
René Vermunt lid vanaf 27 april 2012 
Roy Mak lid vanaf 16 mei 2012 
Delvano van Bussel lid vanaf 15 augustus 2012 
Indy Roselle lid vanaf 21 augustus 2012 
Anouk Althuis lid vanaf 24 augustus 2012 
D’Junelle van Bussel lid vanaf 29 augustus 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. 
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Speciaal voor autoliefhebbers 
 
ALFA ROMEO 
Alleen Lastige Flut Auto's Roesten Onder Meest Eenvoudige Omstan-
digheden 
 

AUDI 
Als U Duwen Interesseert 
 

BMW 
Badkuip Met Wielen 
 

CHEVROLET 
Creëert Heel Erg Veel Rook Of Loopt Echt Treurig 
 

CITROEN 
Claxon Indrukken Terwijl Roestig Onderstel Even Niveleert 
 

DATSUN 
Door Allerlei Technische Snufjes Uitermate Hulpbehoevend 
 

FIAT 
Fiasco In Auto-Techniek 
 

FORD 
Ford Onderdelen Rammelen Dagelijks 
 

HONDA 
Hoge Onkosten Na Dure Aanschaf 
 

ISUZU 
Instabiel Slecht Uitgerust Zwabberend Uitspuugsel 
 

MERCEDES 
Met Enige Rijlessen Controleert Elke Dwaas Een Slagschip 
 

NISSAN 
Na Iedere Start Snel Alles Nakijken 
 

SUBARU 
Steeds Uitermatig Belachelijk Abnormaal Rammelende Uitvinding 
 

TOYOTA 
Totaal Onveilig Yapans Ontwerp Tegen Afvalprijs 
 

VW 
Volkomen Waardeloos 
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Doolhofpuzzel 
 
Vind je weg door het doolhof door simpelweg de zin lopend te maken. 

Sagitta 
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Nieuw idee binnen de club 
 

Dat wij elkaar binnen in club altijd bijstaan, is ondertussen wel bekend. 
Maar dat er nu een nieuw concept is bedacht waarbij senioren met ho-
gere banden gaan assisteren bij de jeugdtrainingen, dat weten sommi-
gen misschien nog niet. 
  
Want dat is het nieuwe idee dat met ingang van het nieuwe seizoen tot 
uiting moet komen. Dit is bevorderlijk voor zowel de jeugd (die extra 
aandacht krijgen) als de senioren (die hun lesgeef – vaardigheden ont-
wikkelen en uiteindelijk misschien wel voor vast kunnen worden ingezet 
binnen de vereniging). Een win – win situatie dus! 
  
We zijn erg benieuwd hoe dit idee zich zal ontwikkelen. Om een beeld 
te krijgen van de ideeën van de assistenten zelf over dit idee, heb ik 
een aantal interview- vragen opgesteld. Over een tijdje zal duidelijk wor-
den of de verwachtingen van de assistenten kloppen met de werkelijk-
heid! 
 
Dit waren de vragen: 
 
1. Wat vind je van het idee om de hogere banders te laten helpen bij de 
jeugdtrainingen? 
2. Wat verwacht je dat dit voor jezelf gaat opleveren? Welke capacitei-
ten wil je hiermee ontwikkelen? 
3. Zie je ergens tegenop?  
4. Wat is voor jou het belangrijkste bij het overdragen van nieuwe ken-
nis bij de jeugd?  
5. Omschrijf dit hele idee in 3 woorden 
 
En dit de antwoorden van enkele assistenten: 

Ronald: 
1. Goed idee. Het is heel belangrijk zodat er meerdere mensen de ca-
paciteit ontwikkelen om les te geven. Zo hangt niet alles op schouders 
van diegenen die het nu allemaal doen. 
2. Het geeft me vooral veel plezier als de kinderen die je les geeft het 
leuk hebben. Les geven was nieuw voor me en ik moet zeggen dat ik er 
vooral veel lol in heb. 
3. Ik zie nergens tegenop. Ik ben pas begonnen en leer al doende. 
4. Dat de kennisoverdracht juist gebeurt en dat het met enthousiasme 
gedaan blijft worden, net als nu. 
5. Kwaliteit, enthousiasme en samenwerking. 
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Dave: 
1. Een goed idee dat zorgt voor een "wij" gevoel en ervoor zorgt dat je 
toch meer op details gaat letten bij jezelf. Het is prive even lastig plan-
nen, maar veel is op elkaar af te stemmen met de club. 
2. Kritischer naar jezelf en daardoor intenser trainen. Ook eerder zoe-
ken naar de toepassing van een kata (bunkai) om zodoende beter uit te 
kunnen leggen. 
3. Ik zal vast weleens een stapje vergeten in een kata: ) 
4. Iets kunnen uitleggen op zo'n manier dat het: 1. Plezierig is. 2. Blijft 
hangen 3. en daarom door de jeugd zelf weer verder te vertellen is. 
5. Een pracht idee :) 
 
Consuelo: 
1. Een goed idee. Assistentie is altijd welkom, zodat de aandacht ver-
deeld kan worden over kleinere groepjes. 
2. De jeugdleden wat leren kennen en het overbrengen van technieken 
doorgronden. 
3. Op zich zie ik nergens tegenop, maar ik heb nog maar pas een paar 
keer geassisteerd en voorlopig houd ik het bij de lage banden. 
4. Goede stemgebruik hebben, de aandacht bewaren en juiste respons 
krijgen. 
5. Motiveren, helpen, doorgaan.  

 
 

 
 

19 

Emma 

oplossingen van de karatequiz: 
1. betekenis is lege (kara) hand 
(te) 
2. Gichin Funakoshi 
3. Oesh 
4. sparren (vrijgevecht) 
5. beoefen je met z’n tweeën of meer, stukje technieken uit een kata 
6. kihon 
7. Okinawa 
8. dojo 
9. China/India 

ik vertel je, als hij 
mij nog eens 
“grasshopper” 
noemt, sla ik hem 



Ik geef de pen aan ... 
 
De pen is deze keer aan mij 
doorgegeven en ik neem hem 
graag over. 
 
Ik ben Consuelo Lok en ik ben 
in 1962 in Italië geboren. Ik ben 
getrouwd met Coen en we heb-
ben twee dochters: Chiara en 
Tosca. 
 
Lang geleden raakte ik geïnspi-
reerd door de TV serie Kung Fu 
en andere Kung Fu films. Ik 
drong bij mijn ouders aan dat ik 
karate wilde leren maar dat 
vonden ze maar een vreemd 
idee en bovendien: waar moest 
ik op les? Een aantal jaar later 
verhuisden we in de buurt van 
Sport Academie Nauwelaerts 
de Agé en toen greep ik mijn 
kans. In deze sportclub gaf 
sensei Henk Harm les in Kara-
te, Judo en Jiu-jitsu. De club 
bevond zich op fietsafstand, 
dus dat kwam goed uit. Ik was 
inmiddels 14 jaar geworden en 
ik mocht op karate! 
 
Ik herinner me mijn allereerste 
les nog: het was op een dins-
dagavond, van 7 tot 8 uur. Ik 
werd als nieuwkomer apart genomen door Justin, de assistent. Hij leer-
de mij de Junzuki. Ja, jullie zullen je afvragen wat de Junzuki is? Bij 
Shotokan heet het Oi-tsuki. De stijl die bij Nauwelaerts werd gegeven 
was Wado-kai. 
 
In het begin trainde ik 1 uur per week, maar al gauw werd het meer. 
Even later wilde ik er Jiu-jitsu bij gaan leren en zo trainde ik alles bij 
elkaar 5 keer per week. In 1982 heb ik de 1e Dan behaald in Wado. 
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Foto: hier was ik ongeveer 18 jaar!!! 



Na de middelbare school ging ik in Am-
sterdam aan de lerarenopleiding de vak-
ken biologie en gezondheidskunde stu-
deren. Ik reisde iedere dag op en neer 
met de trein. Van trainen kwam weinig, 
maar ik hield er rekening mee dat ik ooit 
de draad weer zou oppakken. 
 
Na mijn studie heb ik jarenlang in Leiden 
gewerkt voor verschillende fabrikanten 
van medische implantaten en een jaar of 
10 geleden kwamen wij met ons gezin in 
de omgeving van Breda wonen. Intus-
sen had ik steeds meer zin en ruimte 
gekregen om weer met karate te begin-
nen en zo werd ik – na een pauze van 

27 jaar! - in maart 2010 lid van SKT. 
 
Het liefst was ik natuurlijk doorgegaan met Wado-kai, maar omdat er 
nergens in de nabije omgeving van Breda een Wado-kai school te vin-
den is, ben ik overgestapt naar Shotokan. In het begin moest ik erg 
wennen aan de verschillen tussen de twee stijlen: bijvoorbeeld bij Wado 
licht je veel je hiel op en draai je op de bal van de voet terwijl bij Shoto-
kan de hiel op de grond moet blijven en mag je niet op de bal van je 
voet draaien. Wado is compacter, bijvoorbeeld bij de Jodan Uke (=Age 
Uke) worden de armen langs de borst of Solar Plexus bewogen terwijl 
bij Shotokan bij de Age Uke, je als het ware een toegevoegde beweging 
maakt als voorbereiding. En ja, ook de kata´s zijn anders bij Wado. Nog 
steeds word ik regelmatig gecorrigeerd op Wado restanten in mijn stijl. 
 
Tegenwoordig geef ik Italiaanse les aan volwassenen (leuke doel-
groep!). Ik vind het erg leuk om lessen voor te bereiden, onderwerpen 
uit te diepen en lesmateriaal te maken. Ook vergelijk ik graag Neder-
lands en Italiaans met elkaar en bespreek ik graag de verschillen en 
overeenkomsten met de cursisten. 
 
Ik heb het erg naar mijn zin bij 
SKT en ik hoop misschien ooit de 
2e Dan te halen. Daarvoor moet ik 
nog veel trainen, maar dat doe ik 
graag! 
 

 
 

volgende keer: 
Sedef Algül 
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Ondanks de twijfel of er wel voldoende aanmeldingen zouden zijn dit 
jaar, ging de karatemarathon toch gewoon door. En dat was maar goed 
ook, want het was weer een groot succes. 
 
Vrijdagavond 31 augustus om 20:00 begon de marathon voor de senio-
ren. Met meteen een goede training werden de spieren opgewarmd. 
Daarna kwamen namelijk de mannen van Pentjak Silat om ons wat bij 
te brengen over deze Indonesische sport. Ik denk dat de training ieder-
een lang bij zal blijven. 
Na een korte pauze 
vertrokken we in loop-
pas naar het bos om 
daar op de zandvlakte 
onze karatetechnieken 
verder uit te voeren. 
De mooie maan, ster-
ren en de fakkels 
maakte het geheel 
helemaal af. 
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Wie denkt dat we het hiermee voor gezien hielden, heeft het mis. Terug 
in de Stee was het tijd voor een potje tref- en basketbal. Toch wel een 
aparte ervaring! Hierna was het tijd voor wat ontspanning. Met dank aan 
de yoga les lukte dit heel aardig, en na een goed ontbijt  waren we weer 
zo fris als een hoentje (bijna dan..) 
 
Om 08:00 zaterdagochtend kwam de jeugd ons bijstaan. Ook nu begon-
nen we met een training om de spieren warm te maken. Er werd nu (in 
tegenstelling tot het nachtprogramma) meer nadruk gelegd op het on-
derdeel kata. Na de training vertrokken we weer naar het bos, maar 
deze keer voor een foto-speurtocht met aansluitend een goed verzorg-
de lunch. Het was prachtig weer en het zonnetje deed goed zijn best. 
 
Terug in het clubhuis was het tijd voor een kleine warming-up met daar-
na een Capoeira les. Dit was wel even wennen, want het is iets heel 
anders dan karate. Toch hebben we er veel van geleerd (radslagen, 
handstanden..) en heeft iedereen er veel plezier aan beleefd. Ook dit 
jaar kwam het vaste onderdeel van de karatemarathon weer terug: het 
was rond 16:00 tijd voor een ouderwets spelletje apenkooien. (al sloeg 
de vermoeidheid onder de senioren nu wel toe, en gaven de meesten 
voorkeur aan een film). 
 
Om 18:00 uur was het tijd om te eten. Terwijl er een film draaide, was 
iedereen gezellig aan het kletsen en smullen. 
 
Het einde kwam eindelijk in zicht, en na nog één training was het snel 
20:00. De vermoeidheid nam nu echt de overhand, en ik wed dat ieder 
van ons blij was zijn bed te zien. Ondanks de vermoeidheid was het 
weer een enorm gezellig evenement. We hebben elkaar (en onszelf) 
weer een stukje beter leren kennen, we hebben veel geleerd over ver-
schillende vechtsporten en we hebben vooral veel gelachen. Volgend 
jaar doen we het zeker weer over! 
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24 
karatemarathon 2012 
diverse foto’s 
vervolg 

inzet rechts: 
deze twee zeer oplet-
tende dames, lieten 
zich door niets aflei-
den van de zeer inte-
ressante Capoeira 
instruct(ie)or 

bekijk ook de foto’s op 
onze website: 
www.karateteteringen.nl 



BUSHIDO 
 
Bushido, oftewel “de weg van de 
krijger”, omvat de erecode van de 
Samurai, de krijgerkaste in feodaal 
Japan. De term samurai betekent 
letterlijk “hij die dient” en fungeerde 
als gewapende troepen in de 12e t/
m 19e eeuw. 
Tijdens de vroege Heian periode 
richtten enkele adellijke families 
waaronder de Fujiwara speciale 
troepen op om hun machtspositie 
veilig te stellen. Deze krijgers om-
schreven zichzelf als volgers van de 
weg van de krijger, ofwel de Bushi-
do. Dit hield in dat het zwaard de ziel 
van de samurai was. Dit moest de 
samurai altijd bij zich dragen als zijn 
voornaamste wapen. Het zwaard 
moest met respect behandeld worden. Het zwaard verliezen werd als 
een grote schande beschouwd en soms werd daarvoor zelfs seppuku 
(ook bekend als harakiri) gepleegd. De vaardigheid om te gaan met een 
zwaard heet ken-jitsu. Met jiu-jutsu en andere vaardigheden is ken-jitsu 
onderdeel van budo, de Japanse krijgskunsten. 
De samurai in de eerdere tijden waren niet alleen bedreven in het vech-
ten met wapens zoals het zwaard, maar zij bekwaamden zich ook in 
zelfverdediging zonder het gebruik van het zwaard, zoals het jiu-jutsu. 
de reden hiervoor was dat zij, ook wanneer zij ontwapend waren, pro-
beerden te overleven. Ook bekwaamden zij zich in kalligrafie (sumi-e) 
en ikebana, het bloemschikken. 
In de loop der tijd werden de samurai machtig genoeg om zelf een over-
heid te vormen, wat uiteindelijk leidde tot de bevelhebbers van het land, 
de shogun. Van samurai werd verwacht dat ze cultureel op de hoogte 
waren en dat ze geletterd waren. Tijdens de 13e eeuw verspreide het 
zen-boedhisme zich onder de samurai en vormde zo enkele standaard 
eigenschappen van de samuraicode zoals geen angst moeten kennen 
voor de dood of het doden van tegenstanders. De samurai uit deze 
tijdsperiode stonden bekend als elitekrijgers. In de 15e en 16e eeuw 
namen de oorlogstechnieken van de samurai in rap tempo toe. Zo werd 
er een vorm van infanterie genaamd ashigaru ingevoerd (letterlijk: hij 
die weinig draagt), en fungeerde als voetvolk. Op een later moment 
kregen deze infanteristen nieuwe wapens zoals de haakbus, wat zo’n 
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beetje de teloorgang van de samurai inluidde. Gedurende het Tokuga-
wa shogunaat verloren de samurai geleidelijk hun militaire functie en 
tegen het einde van die periode waren ze een soort van ambtenaren 
geworden, waarbij hun zwaarden slechts een ceremoniële functie ver-
vulden. 
Tijdens de vervor-
miningen van de 
Meji restauratie 
aan het eind van 
de 19e eeuw werd 
de samuraiklasse 
afgeschaft in het 
voordeel van het 
leger op westerse 
leest. Het dragen 
van een zwaard of 
katana werd hier-
bij verboden. Niet 
alle samurai leg-
den zich hierbij 
zomaar bij neer, 
wat leidde tot een 
aantal gewapende 
opstanden tegen de nieuwe overheid. De grootste hiervan was de 
Satsuma opstand. De samurai die wel de kant van de overheid kozen 
kregen vaak taken binnen deze overheid. 
Mede door de verhalen die westerlingen over hen vertelden, ontstond 
binnen de westerse wereld vaak een vertekend beeld van de samurai. 
Hoewel veel samurai inderdaad gebonden waren aan een erevode, 
waren er samurai die lang niet altijd zo loyaal waren aan hun meester 
als veel verhalen deden geloven. 
De samurai hebben voor veel film– en televisiemakers als inspiratiebron 
gediend. Enkele bekende films zijn: The Seven Samurai, The Hidden 
Fortress, Ran, Kagemusha, Yojimbo, Sanjura en Furin Kazan. 
Daarnaast zien we veel van de tradities van de samurai terug in het 
hedendaags budo en de karatesport die wij beoefenen. Ik benoem dit 
expliciet sport want het hedendaags budo lijkt nog maar heel weinig op 
het originele bushido, simpelweg omdat het aspect oorlog ontbreekt, 
gelukkig welliswaar, maar daardoor verliest het budo wel veel van zijn 
sterkte en effectiviteit. We proberen desondanks het niveau waarop wij 
karate beoefenen op een zo aanvaardbaar peil als mogelijk te krijgen, 
de tradities getrouw, zonder daarbij het persoonlijk welzijn uit het oog te 
verliezen. Andere “sporten” gaan daar wellicht nog wat verder in door, 
maar dat is weer een ander verhaal. 
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Karate-do of Kara-do 
 
In navolging op het voorgaande stukje over bushido en het 
fenomeen dat de meeste “krijgskunsten” die we kennen over-
gegaan zijn naar toch wat meer een sportvorm, wil ik toch 
nog even mijn zorg uitspreken. 
Ik heb het geluk gehad dat ik in het verleden veelvuldig bij 
andere dojo’s en organisaties heb kunnen trainen, zowel bin-
nen het karate als andere vechtsporten. De verschillen zijn 
enorm als je scholen onderling vergelijkt, zelfs binnen dezelf-
de stijl/discipline. In de periode dat ik zeer actief was op wed-
strijdgebied met kata en kumite, vond ik dat deze vormen een 
doel op zich waren, nu weet ik wel beter. Een mooi leermo-
mentje kwam toen ik nadat ik net de finale had behaald met 
kata én kumite bij het NK, deelnam aan een stagetraining. In 
deze dojo werd helemaal niet aan wedstrijden deelgenomen 
en was men meer gericht op het karate in zijn breedste zin en toepas-
sing van technieken. Zo wat kwam ik toen aan de beurt zeg, stond ik 
daar met mijn tikkertjeskarate en snelle strakke katabewegingen, maar 
echte kime ho maar. Flinke deuk in de ego, en dat was nodig, hahaha. 
Wat ik met dit voorbeeld wil zeggen is dat er een enorm gevaar schuilt 
in de trainingsmethodieken waarbij veel voor wedstrijden getraind wordt 
of alleen maar de vorm [kata/kihon] behandeld wordt en het aspect 
“krijgs” volledig vergeten raakt. Ik ben er van overtuigd dat als je dit 
maar lang genoeg doet, je uiteindelijk geen karate-do maar kara-do 
krijgt, dus geen “weg van de lege hand” maar “weg van de leegte”. 
Waarschijnlijk bestaat de term niet, maar het gaat om het principe. Ik 
ben genoeg budoka tegengekomen die al jaren een budotak aan het 
beoefenen waren, waarbij er zeker gesteld kon worden dat wanneer het 
nodig zou zijn deze mensen zich absoluut niet konden verdedigen, en 
dan sla je toch enorm de plank mis lijkt me. 
Het trainen van kata, kihon en zelfs shobu kumite (wedstrijd kumite) 
heeft zijn waarde en het deelnemen aan wedstrijden geeft wat extra 
spanning die je tijdens trainingen wellicht kunt gaan missen, maar het 
zijn allemaal maar hulpmiddelen. 
Het is naar mijn mening best moeilijk om op het juiste pad te blijven om 
maar even in de terminologie te blijven. Karate moet dus meer zijn dan 
lege vorm en de principes van bushido moeten dus zo goed als prak-
tisch mogelijk benaderd worden. Ik vind het dus belangrijk dat technie-
ken hard en vaak getraind worden zodat het lichaam en nog belangrij-
ker de hersenen aan deze bewegingen wennen en dat je ze uiteindelijk 
ook echt kunt toepassen in gevechtssituaties. Dat is onder andere de 
reden dat ik daar veel nadruk tijdens de trainingen op leg. 

 
 
 

 Michel 

27 



Sijogo Budo Wear 
 
Sijogo Budo Wear is gespecialiseerd in BUDO kleding en wa-
pens. (BUDO is Japans voor “weg van de krijger”. (BU = krijger/
oorlog/gevecht, DO = weg/pad). 
 
Op de eerste plaats zijn wij dealer van de wereldwijd bekende 
karate gi’s (pakken) van Shureido (WKF sponsor), Kamikaze 
en Tokaido (WKF sponsor). Wij leveren aan enkele KBN en 
IWKF nationale selectieleden en zijn de leverancier van private 
label karatepakken voor de SKIF Belgie, waarbij onze merken 
garant staan voor topkwaliteit. 
 
Daarnaast leveren wij ook alle producten die nodig zijn om an-
dere Japanse vechtsporten te beoefenen, zoals kendopakken 
(Japans zwaardvechten met bamboezwaarden), Judo/Jiu-Jitsu/
Aikido pakken, de houten oefenwapens voor Kobudo en onze 
laatste aanwinst: echte (scherpe) Japanse samuraizwaarden 
(shin ken katana) en harnassen (Yoroi).  

 
Hoewel niet op onze site, leveren wij ook  
judo/karatematten, scoreborden en bokszakken, 
bokshandschoenen, MMA shorts ed. voor KravMa-
ga en UFC omdat wij hier heel veel verzoeken om 
krijgen, maar ons hoofdassortiment blijft gericht op 
de Japanse vechtsporten. 
 
Verder verwachten wij eind 2012 de tweede leve-
ring van onze eigen kledinglijnen. Volgende maand 
zal er een serie van onze speciale budo sporttas-
sen verschijnen.  
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(www.sijogo.com) 

Leden van onze vereniging kunnen de 
pakken, handschoenen, wapens en al 
het overige bestellen via Marc van San-
ten. Je steunt daarmee ook direct onze 
vereniging en bent gegarandeerd van 
kwalitatief goede spullen tegen prima 
prijzen en service. Dave levert in princi-
pe niet rechtstreeks. 



Zwaarden: 
 
Wat ook belangrijk is om te 
melden, is dat onze zwaarden 
gemaakt zijn van het alleen in 
Japan verkrijgbare tamahaga-
ne staal en afgewerkt met Ja-
panse materialen zoals  het 
kostbare buffelhoorn en  rog-
gehuid (dus geen kunststof). 
 
Hier zijn wij bijzonder trots op, 
omdat er niet veel leveranciers 
zijn buiten Europa die deze 
tamahagane zwaarden kunnen 
leveren. Daarnaast mogen wij 
de naam gebruiken van een 
zeer bekende en bekwame 
zwaardvechter: Fumio Matsu-
ki, grandmaster/instructeur van 

O-Getsu-Ryu, een Japans theatergezelschap dat gespecialiseerd is in 
zwaardchoreografie en nu heel de wereld rondgaat om lessen en  de-
monstraties te geven. 
 
De zwaarden die wij verkopen zijn vlijmscherp en daardoor alleen ge-
schikt voor ervaren/getrainde personen. Wil je een voorbeeld zien van 
Fumio Matsuki of een snijtest met een samuraizwaard, ga dan naar 
www.sijogo.com. 
 
 
 
 

 
 
 

 
  Dave 
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Interview met Consuelo Lok 
 
Hoelang zit je al bij de vereniging? 
2 1/2 jaar. 
 
Hoe vind je het om als assistent les te geven? 
Ik vind het leuk. 
 
Wat vind je het  moeilijkste onderdeel om les te geven? 
Ik heb zo beperkt les gegeven waardoor ik nu niet kan zeg-
gen wat ik het moeilijkst vind. 
 
En wat vind je het makkelijkst onderdeel om les te ge-
ven? 
Voor zo ver het uitleggen, als je ziet hoe ze het oppakken. Is 
fijn om te zien. 
 
Stijgt volgens jou het zelfvertrouwen van iemand door 
het lesgeven? 

Ja, dat denk ik wel. 
 
En hoe belangrijk is de discipline? 
Ja, dat vind ik heel belangrijk. 
 
Je hebt Wadokai en nu Shotokan gedaan. Welke vind je nou het 
leukst? 
Ik vind Wadokai mooi, maar uiteindelijk vind ik ze allebei even leuk. 
 
Wat vind je leuk aan de vereniging? 
Eigenlijk alles, de sfeer, hoe er getraind wordt, de activiteiten vind ik 
leuk en we hebben goede trainers. 
 
Wat wil je tijdens lesgeven graag zien? 
Ik wil resultaat zien. 
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Engels voor beginners 
 
Voor iedereen die een paar zinnen wil kunnen zeggen in het Engels, 
voor op vakantie bijvoorbeeld. 
 
 The bad man made his breakfast De badman maakte zijn broek vast 
 

 He had a carfull mother Hij had een kar vol modder 
 

 He was brave in the war Hij was braaf in de war 
 

 He had his trouble for his pains Hij had zijn druppels voor de pijn 
 

 There was a lawyer in the room Er was een luier in de kamer 
 

 Do you need a ticket, Jack? Doe je niet een tikkie gek? 
 

 The girl with the soft eyes De kerel met het softijs 
 

 What do you mean? Wat doe je, Mien? 
 

 The play is not fair De plee is niet ver 
 

 No parking here! Niet het park in, heren! 
 

 She made the nose Ze meet de neus 
 

 There is a long way Er is een long weg 
 
Nou, succes met het Engels. Laat eens weten hoe het gegaan is als je in Enge-
land bent geweest. 
 

 Sagitta 
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Niemand 
 
Er waren eens drie mensen: iemand, iedereen en niemand. 
 
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld. Ieder-
een werd gevraagd dit te doen. Iedereen dacht echter dat iemand het 
wel zou doen. En hoewel iedereen het kon, deed niemand het. Hierdoor 
werd iemand boos, omdat het de taak was van iedereen en nu had 
niemand het gedaan. Iedereen dacht dat iemand het had kunnen doen, 
maar niemand had zich gerealiseerd dat niet iedereen het wilde doen. 
 
Aan het eind beschuldigde iedereen iemand omdat niemand deed wat 
iedereen had kunnen doen. 



Vraag het de doctor - Lactaat 
 
Een stof waar wij als sporters regelmatig mee te maken 
krijgen is lactaat. 
 
Vorming van lactaat, ook wel melkzuur genoemd, hangt 
erg samen met de opname van zuurstof in het bloed en 
wordt veroorzaakt bij extreme inspanning waarbij suikers 
anaërob worden afgebroken, dus met een tekort aan 
zuurstof. Het lactaat is een zuurrest van melkzuur, het 
eindproduct uit het glucosemetabolisme en levert energie 
aan skeletspieren tijdens zware inspanning. Lactaat is 
een weergave van de mate van weefseloxygenatie. Bij 
zuurstoftekort wordt er veel lactaat gevormd. Het lactaat 
hoopt zich op in de spieren en zorgt voor tijdelijke spier-
pijn, die dikwijls eindigt met krampen. 
 

Het lichaam produceert energie door verbranding via zuurstof van sui-
kers en vetten uit de voeding. De zuurstof komt in het lichaam via de 
ademhaling en wordt via de bloedsomloop naar de actieve spieren ge-
bracht. Loopt men vlugger, dan heeft men meer energie en dus ook 
meer zuurstof nodig. Gevolg hiervan is dat de ademhaling versnelt en 
de hartslag verhoogt. Dit mechanisme start om per minuut meer zuur-
stof te kunnen opnemen, waardoor per minuut ook meer suikers of vet-
ten verbrand worden om op die manier meer energie te kunnen leveren. 
Het aërobe systeem heeft een vrij grote capaciteit, aangezien er een vrij 
grote voorraad van suikers en vetten is en er voortdurend verse zuur-
stof aangevoerd kan worden. Omdat er geen schadelijke afvalstoffen bij 
dit proces vrijkomen, kan deze vorm van energieproductei zeer lang 
volgehouden worden, vandaar ook de naam uithoudingsvermogen. 
 
Bij sommige inspanningen heeft het lichaam zoveel energie nodig, dat 
het aërobe systeem de vraag niet kan bijbenen. Bij een korte maximale 
inspanning van minder dan 2 minuten heeft het aërobe systeem niet de 
tijd om zich aan te passen. Ademhaling en hartslag kunnen niet meteen 
naar een hogere versnelling gebracht worden, waardoor onvoldoende 
zuurstof aangevoerd wordt om via verbranding de nodige energie te 
produceren. Het lichaam kiest dan zelf voor een vorm van energiepro-
ductie zonder zuurstof. Nadeel hiervan is dat het schadelijke lactaat 
wordt aangemaakt, de zuurrest van melkzuur. Wanneer de geprodu-
ceerde hoeveelheid melkzuur te groot wordt, kan de inspanning niet 
langer worden volgehouden. 
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Bij een langdurige inspanning, waarbij het aërobe systeem, de ademha-
ling en de hartslag wel op volle toeren draaien, kan de intensiteit zo 
hoog oplopen dat de vraag naar energie de capaciteit van het aërobe 
systeem overtreft. Hartslag en ademhalingsritme kunnen namelijk niet 
onbeperkt blijven stijgen. Op dat moment zorgt het anaërobe systeem 
voor de nodige extra energie, waardoor eveneens melkzuur geprodu-
ceerd wordt. Wanneer de inspanning te intens wordt of te lang duurt, zal 
ze uiteindelijk afgebroken moeten worden, omwille van de opstapeling 
van melkzuur. 
 
De anaërobe drempel is het punt waarop het lichaam tijdens de inspan-
ning van aërobe glycolyse (verbranding van suikers) overgaat naar ana-
ërobe glycolyse waarbij deze suikers niet meer worden verbrand, maar 
door gebrek aan zuurstof worden gesplitst in melkzuur. Het effect treedt 
op wanneer de belasting zo zwaar is dat het lichaam niet meer in staat 
is via de verbranding van vet of suikers de hoeveelheid gevraagde ener-
gie te leveren en overschakelt naar melkzuurvorming, waarmee sneller 
energie kan worden geleverd. Eenmaal voorbij de anaërobe drempel 
hoopt het melkzuur zich op, wat het bekende brandende, verzuurde 
gevoel geeft. Vooral voor duursporters is de anaërobe drempel interes-
sant; zolang zij onder deze drempel blijven is er geen ophoping van 
melkzuur en kunnen zijn hun sportactiviteit volhouden. 
 
Bij lage belasting wordt melkzuur als brandstof gebruikt voor aërobe 
energievoorziening, daarom is lichte belasting de beste manier om, na 
een zware inspanning, zo snel mogelijk van het melkzuur af te komen. 
 
Maar er is ook goed 
nieuws, zowel het 
vermogen om zuur-
stof op te nemen in 
het bloed als ook het 
anaërobe vermogen 
is te trainen, daar-
over later meer. 
 
Iets wat hier erg aan 
gerelateerd is, is 
kramp, lees daarover 
meer op de volgende 
pagina. 

Michel 
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Kramp, en nu? 
 

Bijna iedere sporter heeft er wel 
eens mee te maken: spierkramp. 
Kramp schiet meestal in je spieren 
tijdens of na een intensieve sportin-
spanning, maar kan je ook in je 
slaap overvallen. 
 
Normaal zijn niet alle vezels in je 
spieren tegelijkertijd actief. het werk 
is mooi verdeeld, terwijl een deel 
van de vezels samentrekt, “rust” de 
rest uit. Het “werken” en “rusten” wisselt elkaar in hoog tempo af, zodat 
de spier gedurende een langere tijd prestaties kan blijven leveren. Bij 
kramp trekken alle spiervezels zich plots onwillekeurig samen. Dit komt 
doordat de zenuwen die de spieren doen samentrekken, verkeerd rea-
geren en te veel signalen doorsturen om samen te rekken. Kramp kan in 
elke spier ontstaan (dus niet alleen de skeletspieren, maar ook de inge-
wanden), maar het komt het vaakst voor in de kuit, voet, scheenbeen-
spieren en handen. 
 
Men is er nog niet achter wat de spierkramp precies veroorzaakt, maar 
mogelijke oorzaken zijn: 
- een zouttekort door een zoutloos dieet; 
- vochtverlies door overvloedig zweten, wat kan leiden tot een verstoor-
de elektrolytenbalans (elektrolyten zijn mineralen zoals natrium, kalium 
en magnesium); 
- een verstoorde bloedtoevoer met als gevolg een zuurstoftekort in de 
spier (dit kan ook al voorkomen door het nuttigen van een maaltijd net 
voor het sporten); 
- een laag glucosegehalte in de spier; 
- overbelasting of uitputting; 
- vermoeidheid; 
- extreme kou of warmte. 
 
Bij kramp in bijvoorbeeld je kuit, voelen de spieren gespannen aan en 
heb je veel pijn. Bewegen gaat moeilijk en er zijn geen zwellingen of 
bloeduitstortingen te zien. Het beste is om de verkrampte spier te rekken 
om zo de spier langer te maken. Hierdoor verbreek je de optredende 
reflex, zodat de spiervezels weer in hun normale patroon gaan aanspan-
nen en ontspannen. Bij kramp in je kuit moet  je dus je voet omhoog 
bewegen. Bij kramp in je voet kun je de tenen omhoog doen.  
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Bij teenkramp kun je het beste wrijven en knijpen, omdat je tenen niet 
kunt rekken. Rek voorzichtig en ga niet aan ledematen rukken. Met een 
snelle beweging kun je namelijk een spierscheuring in de hand werken. 
Als je niet lenig genoeg bent om met gestrekte benen bij je tenen te 
komen, kun je een handdoek onder de bal van de voet doen. Trek met 
je handen, voorzichtig aan de handdoek, zodanig dat je teken omhoog 
bewegen. Ook kun je iemand anders laten rekken. 
 
Als de ergste kramp er uit is kan massage de doorbloeding verbeteren 
en de rust in de spier verder herstellen. Als de kramp wordt veroorzaakt 
door sporten in hitte en uitdroging mag er niet gemasseerd worden. Het 
handigst is als iemand anders de spier masseert. Begin met rustige 
streken op het verst gelegen spieruiteinde en werk naar het hart toe. 
Doe dit ongeveer vijf tot toen minuten. 
 
De mineralen magnesium en calcium spelen beide een grote rol bij de 
spiercontractie (samentrekken van de spiervezels). Een tekort kan al 
snel leiden tot krampen. Voor mensen die een dieet volgen of vaak 
alleen maar water drinken is het noodzakelijk dat er voldoende van 
deze mineralen in het lichaam komen. 
 
De zogenaamde SAR methode (Schudden, Antagonisten, Rekken) 
bestaat uit drie fasen, waarbij eerst de spier in de aangetroffen houding 
wordt geschud totdat er ontspanning optreedt. Daarna wordt de antago-
nist aangespannen. Bij spieren is dit dus de spier die de tegenoverge-
stelde functie heeft van de spier die verkrampt is. Het principe van deze 
methode berust op het feit dat een spier reflectoir (na bepaalde prik-
kels) ontspant als de antagonist aangespannen wordt. Het is gemakke-
lijker wanneer je hierbij gebruik maakt van (manuele) weerstand waar-
tegen je de antagonist kunt laten aanspannen. Als laatste wordt er ge-
rekt, waarbij je de spier verlengd en zodoende weer in het normale pa-
troon brengt. 
 
Bij spierpijn tenslotte wordt onderscheid gemaakt tussen vroege en 
verlate spierpijn. Vroege spierpijn is de spierpijn die je voelt tijdens de 
inspanning zelf. Deze pijn wordt veroorzaakt door melkzuur (zie pagina 
32). Verlate spierpijn is de spierpijn die je ervaart na 24-48 uur. Deze 
wordt veroorzaakt door de minuscuul kleine scheurtjes in de spierve-
zels (myofibrillen). De spieren doen dan pijn en voelen slapjes aan. 
Deze scheurtjes worden veroorzaakt dat de belasting groter is dan de 
spiervezels aankunnen. Spierpijn kan vervelend zijn en ook een indica-
tie van verkeerde training. Heb je nar 2 dagen nog steeds spierpijn, dan 
is de mate van overbelasting voor je spieren te groot geweest. 
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Sifu says ... 
 
De leerlingen stonden al in alle 
vroegte op Sifu te wachten, zoals 
hij de vorige avond gevraagd had. 
Ze vroegen zich af wat hij voor hen 
in petto had, hij was zo afwezig de 
laatste tijd, en hij kon met zulke 
onverwachte dingen komen. 
 
Sifu kwam met een goed humeur 
uit zijn kamer en liep met een ve-
rende pas op de groep leerlingen af, die allemaal verwachtingsvol zijn 
kant op keken. Hij zei: “Vandaag gaan we iets zeer bijzonders doen, 
een test van karakter en doorzettingsvermogen, iets waarbij jullie zeker 
jullie grenzen zullen verleggen”. Enkele leerlingen trokken hun wen-
brouwen op, want ze kenden hun leraar inmiddels beter, daar stak iets 
achter waar ze meestal niet vrolijker van werden. 
 
Sifu vervolgde: “We gaan vandaag op bezoek bij mijn eerwaarde colle-
ga Sifu Kui, die heb ik al een hele tijd niet gezien.” Hij draaide zich om 
en ging op pad en nodigde zijn leerlingen uit hem te volgen. De leerlin-
gen hadden grote moeite het snelle tempo van Sifu te volgen maar de-
den dit zonder te klagen. Na een paar uren lopen op het moordende 
tempo vroeg de dapperste van de leerlingen in welke richting ze eigen-
lijk gingen. Sifu, nog steeds opgewekt, keek naar de leerling en wees 
omhoog. “Daar gaan we heen”, zei hij monter, en wees naar de nade-
rende bergen. 
 
Toch, iets wat ont-
daan, vroeg dezelfde 
leerling: “Sifu Kui 
woont zeker aan de 
voet van de berg, 
meester? 
 
Sifu moest hard la-
chen en klopte zijn 
leerling op diens 
schouders. “Nee”, 
zei hij “Sifu Kui 
woont helemaal bovenaan”, dus daar gaan we dan ook naar toe. 
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De leerlingen keken afwisselend eens goed naar de berg op hun pad 
en naar elkaar en vroegen zich af of Sifu serieus was, maar eigenlijk 
wisten ze wel beter. “En gaan we via een pad naar boven, Sifu?” vroeg 
een andere leerling want de berg zag er onoverwinnelijk uit en er was 
geen zichtbaar pad te zien. 
 
Sifu lachte nogmaals en begon al snel tegen de steile helling op te klim-
men. De leerlingen bleven even vertwijfeld staan onderaan de berg en 
zagen Sifu langzaamaan in de mist verdwijnen. Ze besloten hem maar 
snel te volgen. 
 
Na wat wel een klim leek van uren zagen de leerlingen Sifu zitten op 
een uitstekende rotspunt. Hij zat rustig te mediteren. Toen de leerlingen 
vlak bij de rots waren stond Sifu weer op en vervolgde zijn klim. De 
leerlingen waren uitgeput, maar gingen toch door. Ze wisten inmiddels 
ook wel dat klagen geen enkele zin had en dat Sifu in dat geval alleen 
maar extra uitdagingen zou opzoeken. 
 
Het duurde nog een hele tijd totdat de leerlingen zo ver geklommen 
waren dat ze boven de nevels uit waren gekomen en konden nu de 
omgeving goed in zich opnemen. De omgeving was adembenemend, 
maar dat kan ook hebben gelegen aan het gegeven dat ze inmiddels 
ook buiten adem waren. 
 
De zon was al aan het da-
len toen ze uiteindelijk hun 
doel bereikten.  
 
Toen ze zich over de balus-
trade trokken, kwam net 
Sifu aangelopen naast een 
oud vrouwtje, wat later de 
huishoudster van Sifu Kui 
bleek te zijn, met een teleur-
gestelde blik in zijn ogen. 
 
Het oude besje zei: “Jullie 
hebben pech, Sifu Kui is net voor een tijdje op reis, had even gebeld 
dan had hij jullie wel op laten halen met de auto, we hebben tegenwoor-
dig een mooie geasfalteerde weg naar de tempel toe”. 
 
De paar leerlingen die nog fut hadden om te staan stamelden in onge-
loof: “Waaat, hadden we gewoon een weg kunnen nemen …” 
 
Sifu glimlachte gedwon-
gen, en kuchte eens. 
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Japanse feestdagen - Shichi go 
san 
 
Op 15 november  wordt in Japan, Shichi-go-san gevierd. Shichi-

Go-San (letterlijk vertaald "zeven-vijf-drie") is een traditioneel festi-

val in Japan voor drie en zeven jaar oude meisjes, en drie en vijf 

jaar oude jongens. Het feest wordt officieel gehouden op 15 no-

vember. Het is echter geen nationale feestdag, waardoor men er 

niet vrij voor krijgt van werk of school. Daarom wordt het feest in-

dien 15 november op een doordeweekse dag valt vaak uitgesteld 

naar het aangrenzende weekeinde. 

Shichi-Go-San dateert voor zover bekend uit de Heianperiode 

(794-1185), waarin edelen vierden dat hun kinderen een bepaalde leef-

tijd hadden bereikt. De leeftijden van drie, vijf en zeven jaar komen over-

een met Japanse numerologie, waarin bepaalde getallen als geluks-

brengers gelden. De datum van de 15e van de maand werd ingevoerd 

tijdens de Kamakuraperiode. 

In de loop der tijd werd de traditie overgenomen door de samoeraiklas-

se, die er een aantal rituelen aan toevoegden. Zo moesten kinderen tot 

hun derde altijd een kaalgeschoren hoofd hebben, maar mochten na 

hun derde verjaardag hun haar laten groeien. Jongens mochten vanaf 

hun vijfde verjaardag voor het eerste een hakama (donker gekleurde 

broekrok) dragen. Meisjes mochten vanaf hun zevende verjaardag de 

simpele koorden van hun kimono vervangen door de traditionele obi. 

Rond de Meijiperiode werd de traditie ook bij het gewone volk steeds 

meer toegepast. Bovendien werd toen het (vandaag de dag nog steeds) 

gebruikelijke ritueel ingevoerd om een jinja (heiligdom) te bezoeken om 

daar de kwade geesten te verdrijven. 

Shichi-go-san betekent dus 7-5-3. Dit zijn geluksgetallen en het zijn de 

leeftijden waarop ouders met hun keurig uitgedoste kinderen, naar een 

shintotempel gaan om te bidden voor een gelukkig en gezond leven 

voor de kinderen. Dit bezoeken van een tempel voor shichi-go-san ge-

beurt met de ouders als jongens en meisjes 3 jaar zijn, daarna nog eens 

als de jongens 5 en de meisjes 7 jaar zijn.  
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De  kinderen  krijgen  dan  Chitose 

Ame (letterlijk vertaald duizend jaar 

geluk) is een langgerekt, rood-wit 

snoepgoed. Het snoep symboliseert 

een  gezonde  groei  en  een  lang 

gelukkig  leven.  Het  snoep  wordt 

gegeven in een zak met daarop de beeltenis van een kraanvogel en een 

schildpad. Het snoepgoed is zelf verpakt in dun, eetbaar rijstpapier. De-

ze langwerpige snoepjes werden samen met het Seki-Han (rode rijst) 

als geschenk gegeven aan de familie na de Shichi-Go-San feest. 

Vandaag de dag… 
 
Het ritueel betreffende het mogen laten groeien van haar is inmiddels 
afgeschaft, maar voor de rest verschilt het hedendaagse Shichi-Go-San 
niet veel van de variant die tijdens de Meijiperiode werd gevierd. Kinde-
ren die deelnemen aan Shichi-Go-San worden nog altijd gekleed in kim-
ono’s (voor velen hun eerste keer dat ze een kimono dragen), waarna 
een bezoek aan een jinja volgt. Meisjes van drie dragen naast hun kimo-
no ook een hifu (een soort vest). Behalve de kimono doet ook steeds 
meer formele westerse kleding zijn intrede. 
 
Shichi-Go-San is tevens een traditionele dag om foto’s te maken van de 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Een meisje van 3 en een jongen van 5 tijdens shichi-go-san en een trot-

se moeder die alles vastlegt. 
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Conditietraining - karatespecifiek 
 
In de vorige editie ging het over plyometrische training en het belang 
hiervan voor onze training. Ik ga daar nu wat verder op in. 
 
Plyometrische training is een hulpmiddel om een betere conditie te krij-
gen, maar veel belangrijker voor onze stijl van karate, om sneller en 
krachtiger te worden. Wij moeten het vooral hebben van onze startsnel-
heid in combinatie met goedgeplaatste zuivere technieken met voldoen-
de kracht. 
 
Tijdens de maandag en vrijdagtrainingen wordt dit aspect al een tijdje 
toegepast, wellicht was het je al opgevallen. 
 
Het principe van plyometrische training is toepasbaar op vele sporten 
en bewegingen en is dus ook in vele vormen te trainen en dat maakt 
het een stuk eenvoudiger. Het gaat hierbij niet om een duursporttraining 
maar het gaat vooral om de explosiviteit. Opdrukken is een mooi voor-
beeld. Langzaam opdrukken geeft uiteindelijke zware spiermassa en 
veel statische kracht. Snel opdrukken vanuit een situatie waarin de ar-
men al gespannen zijn levert snelle spieren op en een grote explosivi-
teit. Het is dus beter korte intensieve sessies te doen in plaats van lang-
durige oefenen, dat werkt averechts. 
 
De squat jump, zoals beschreven in de vorige Yoi, is een goed voor-
beeld om de benen te trainen op sprongkracht. Het voorbeeld geeft ook 
duidelijk het principe van plyometrische training aan. Als je dit principe 
begrijpt kun je het op vele manieren toepassen. 
 
Kracht is voor de meeste sporten een onmisbare factor. Met name bij 
kracht– en snelheid gerelateerde sporten is het een prestatie bepalen-
de factor. Kracht is nodig om snelheid te maken, en om snelheid te 
behouden. Het is een van de grondmotorische eigenschappen, die een 
sporter moet bezitten om te kunnen presteren. 
 
Als kracht langzaam wordt getraind, zoals dat soms wel eens gebeurd, 
leren de spieren niet om de timing op het juiste moment te maken.  Bij 
sommige beenbewegingen moeten wel tien spieren samenwerken. 
Indien dat niet exact gebeurd gaat dit ten koste van de prestatie. Door 
training op snelheid wordt het lichaam beter de vele spieren in goede 
samenspel te laten werken en gaan de beweging efficiënter, sneller en 
krachtiger. 
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Maximale kracht is de kracht die je nodig 
hebt om een zo zwaar mogelijk gewicht te 
verplaatsen, hiermee leer je ook je zenuw-
stelsel om meer kracht te leveren dan je 
dagelijks bij normale bewegingen nodig 
hebt. Samen met de explosieve kracht is de 
maximale kracht, ook wel limietkracht ge-
noemd, voor sporters heel erg belangrijk 

om meer vermogen te kunnen leveren. 
 
Het is bij dit soort krachttrainingen echter wel belangrijk dat oefeningen 
juist worden uitgevoerd, omdat anders het effect minimaal is of zelfs het 
tegenovergestelde effect behaald wordt. Je moet voorkomen dat je 
oefeningen in fitness machines gaat doen, omdat te veel gericht zijn op 
maximale kracht ontwikkeling en uiteindelijk dikke trage spieren opleve-
ren. We hoeven tenslotte geen bodybuilders te worden. 
 
Tevens kan een onjuiste training ervoor zorgen dat je spieren verkeerd 
traint zodat je ook bij andere bewegingen/oefeningen hier last van kunt 
krijgen. 
 
Verdere doelstellingen van krachttraining zijn de grote dominante spier-
groepen sterker maken, de kracht van het centrale zenuwstelsel verbe-
teren, de balans tussen spieren verbeteren, de disbalans uit spieren 
halen en de pezen/gewrichten sterker maken. 
 
Zoals met alles, is het alleen focussen op explosieve training niet zalig-
makend. Naast het doen van krachttraining voor explosieve kracht en 
voor maximale kracht moet je ook plyometrische oefeningen doen, het 
verbeteren van de coördinatie en het verstreken van de rompspieren, 
bilspieren en heupspieren. Deze laatstgenoemde spiergroepen moeten 
over een grote bewegingsvrijheid beschikken, want door het vergroten 
van de flexibiliteit van je lichaam kun je beter presteren, tevens wordt 
de kans op blessure veel kleiner. 
 
Bij krachttraining komt het dus niet alleen aan op maar door blijven 
gaan, maar vooral om verantwoord met je eigen lichaam om te gaan. 
Een mooi voorbeeld hiervan zijn sit-ups en oefeningen waarbij vooral 
de onderrug het te verduren krijgt. Door eenzijdige druk wordt de zach-
te tussenwervelschijf aan een kant ingedrukt en gaat geleidelijk steeds 
iets meer uitpuilen. Dit leidt uiteindelijk tot een klemzittende rugwervel-
zenuw met pijn tot gevolg. Trainen met je koppie erbij houden dus. 
 
Volgende keer weer meer. 
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Karatequiz 
 
Test je algemene kennis van karate met de-
ze kleine quiz bestaande uit tien vragen: 
 
De oplossingen staan ergens verderop in de 
Yoi. 

 
1. Wat betekend karate? 
2. Wie is de oprichter van het Shotokan Karate? 
3. Hoe begroet je de sensei? 
4. Wat is kumite? 
5. Wat is bunkai? 
6. Wat is de Japanse term voor basisvaardigheden? 
7. Op welk Japanse eiland werd karate als eerste beoefend? 
8. Hoe heet een sportzaal waar we karate beoefenen? 
9. Uit welk land komt karate oorspronkelijk? 
10. Hoe tel je in het Japans tot 5? 
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Bekijk dit eens 
 
Dat karton veelzijdig is bewijst Villa 
Carton. Met unieke producten, zoals 
kastelen en kleding die jezelf kunt 
inkleuren, kunnen kinderen zich uren 
vermaken. Ideaal voor kinderfeestjes 

of zomaar voor een creatieve middag. 
 
Kijk eens op www.villacarton.com voor meer infor-
matie en een overzicht van de vele producten. 



Tangrampuzzel 
 
Knip uit en probeer de volgende figuren na te maken. 

Sagitta 

Dit is onze nieuwe sensei, hij heeft zwarte band in acht verschillende krijgskunsten 
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Traditionele wapens 
 
Zoals jullie weten hebben we iedere eerste maandagtraining van de 
maand wapentraining bij de senioren, op dit moment zijn we bezig met 
de jo, maar de bedoeling is dit verder uit te breiden. Wellicht ook handig 
om eens wat nader te kijken naar “enkele” traditionele wapens. 

 
Katana 
Het belangrijkste wapen van de samurai. Zwaardscholen spen-
deerden jaren van training om de kunst van het zwaard te per-
fectioneren. De kunst van het snel trekken van het zwaard het 
iai-do en de kunst van het hanteren van het zwaard heet ken-
do. 
 
Wakizashi 
Het bijwapen van de samurai, een stukje klei-

ner dan de katana, en werd meestal gebruikt binnen in 
gebouwen en dergelijke. De wakizashi werd soms ge-
maakt van gebroken katana. 

 
Tanto 
Wordt enkelvoudig of dubbel gebruikt, in de hand of om mee 
te werpen. Samurai gebruikte dit wapen op zeer korte af-
stand. Mensen mochten vroeger maar een enkel mes heb-
ben per dorp om vlees of vis mee te snijden. 
 
Naginata 

De speer, niet te verwarren met de yari. Dit wapen 
werd gebruikt op slagvelden om ruiters uit te scha-
kelen of door vrouwen om de dorpen te verdedi-
gen. 

 
Yari 
In tegenstelling tot de nagina-
ta, heeft de yari een recht blad. 
De naginata werd vooral ge-
bruikt om te snijden, waar de 
yari meer als stootwapen dien-
de of om te werpen. 
 
Sai 
Dit wapen is uitermate geschikt ter 

verdediging tegen katana en naginata. Enkelvoudig of als 
paar te gebruiken. 
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Jitte 
Het belangrijkste wapen van de Japanse politiemacht. Het lijkt 
enigszins op de sai en werd ook gebruikt om de katana te blok-
keren en vast te klemmen. 
 
Tonfa 
Origineel bedoeld om molenstenen te dra-
gen, maar wordt tegenwoordig veelvuldig 
gebruikt door de politiemachten over de 
hele wereld. 

 
Kama 
Dit wapen komt oorspronkelijk uit de velden van Okinawa 
en werd als zeis gebruikt. De binnenkant is vlijmscherp, de 
buitenzijde bot. 
 
Kusarigama 
Een variant hierop is de kusarigama, waarbij 

een stalen bal met een ketting aan de onderzijde van het 
wapen bevestigd is. 

 
Nunchaku 
Dit wapen is afgeleid van de gereedschappen 
die door boeren werden gebruikt om koren te 
slaan. Meest bekende toepassing is in de films van Bruce 
Lee, waarin te zien is hoe gevaarlijk dit wapen is. 
 
Bo 

De bo, of rokushakubo, is een van de langste wapens ge-
bruikt op Okinawa en heeft zijn oorsprong als draagstok 
voor emmers met water of landbouwproducten. Het wapen 
wordt uitgevoerd in witte of rode eik, maar ook in rattan of 
bamboe. 

 
Eku 
De peddel van een visser werd 
op dezelfde wijze gebruikt als een bo. Het 
voordeel van het platte vlak is dat het kon 
worden gebruikt om zand of iets dergelijks in 
de ogen van een tegenstander te werpen. 
 

Tetsuko 
Werd als vuistwapen gebruikt, tegenwoordig is dit de boks-
beugel. 
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Jo 
De jo is het meest veelzijdige wapen en kan gebruikt 
worden zoals een bo, katana of tanjo. 
 
Hanbo/Tanja/Escrima 
Deze wapens zijn ongeveer van armlengte 

en zijn gemaakt van witte of rode eik, rattan of bamboe en 
worden enkelvoudig of in paar gebruikt. 

 
Jawara bo 
Een stuk hout (of ijzer) dat net in de hand past en wordt 
gebruikt voor de korte afstand, ideaal voor drukpunten. 
 
Timbei Rochin 
De speer en het schild werden door vissers ge-
bruikt. Het schild werd veelal gemaakt van 

schildpadden en met cirkelvormige bewegingen werden 
aanvallen gepareerd in tegenstelling tot grotere schilden 
waarmee slagen konden worden geabsorbeerd. 

 
Sansetsukun 
De driedelige staf si wellicht het moeilijkste wa-
pen om te leren beheersen. Het kan gebruikt 
worden in diverse lengtes en combinaties en is 
zeer moeilijk tegen te verdedigen. 

 
Juijieban 
Deze stalen zweep uit negen delen is een zogenaamd zacht 
wapen en is ideaal om te verbergen en om een tegenstander 
op afstand te houden. 

 
Surujin/manrikigusari 
Een variant hierop is de surujin of manriki-
gusari, wat zoveel betekend als duizendman-
kracht. Dit wapen werd op een gegeven moment ge-
bruikt door de bewakers van het Edo kasteel, omdat 
daar geen bloed mocht vloeien van de daiymo. 
 

Shuriken 
Beter bekend als werpsterren en werpspijkers. Deze 
werden gebruikt om vijanden op afstand uit te schakelen 
of als obstakel in de grond. 

Michel 
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Raadsels 
 
Wat is het voordeel van een Japanse echtgenote? 
Dat je schoonmoeder in Tokio woont. 
 
Waarom gaat een Siamese tweeling in Engeland op vakantie? 
Dan kan de ander ook eens rijden. 
 
Hoe ver kun je een tunnel inlopen? 
Tot de helft, want anders loop je er weer uit. 
 
Waarom gaat een konijn eerder naar bed dan een hond? 
Omdat een konijn maar twee tanden heeft om te poetsen. 
 
Het heeft 2 ogen en 36 tanden? 
Een krokodil 
 
Het heeft 36 ogen en 2 tanden? 
Een bus bejaarden. 
 
Welk woord heeft geen klinkers en telt 12 letters? 
Een zandweggetje. 
 
Wat is het toppunt van stoerheid? 
Een baby met een leren luier. 
 
Waarom loopt mijn hond altijd naar de hoek als de bel gaat? 
Het is een boxer. 
 
Waarom komen de groene mannetjes niet naar de aarde? 
Omdat ze nog niet rijp zijn. 
 
Hoe herken je een Belgische piraat? 
Hij heeft twee ooglappels op ieder oog. 
 
Wat is het toppunt van snelheid? 
Een windje op het dak laten en hem 
beneden terug opvangen. 

Sagitta 
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Sumi-e 
 
In de vorige twee edities 
is er al een en ander 
verteld over dit onder-
werp. In dit stuk wil ik 
besluiten met enkele 
regels die gehanteerd 
worden bij het kalligrafe-
ren. 
 
Er zijn een zestal regels 
die gehanteerd worden. 
 
Regel 1: van boven naar beneden 

 
 
 
 
 
 
 
 

De linkerzijde van vierkanten wordt eerst geschreven, daarna de bo-
venzijde. 
 
Regel 2: van links naar rechts 

 
 
 
 
 

 
 
 

Regel 3: horizontale lijnen en vierkanten gaan voor kruisende verticalen 
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Lijnen aan de onderkant als laatste. 
 
Regel 4: kaders voor inhoud 

 
 
 
 

 
 
 
 

De onderste lijn van een frame wordt als laatste getekend. 
 
Regel 5: centrum voor symmetrische lijnen 

 
 
 
 

 
Regel 6: secundaire stippen als laatste 

 
 
 
 

 
Hiermee sluit ik het stuk over kalligraferen af, terwijl het begon met su-
mi-e, het Japans penseelschilderen. Wil je dit eens proberen, er is ge-
noeg voorbeeldmateriaal te vinden op het internet, maar ben gewaar-
schuwd, je hebt er een enorme berg geduld voor nodig want het is ze-
ker niet eenvoudig om te leren. Dat is ook direct de reden dat sumi-e 
gebruikt werd door de samurai om tot rust te komen en dus in principe 
als medidatievorm wordt gezien. 
 
Wil je meer weten, kijk ook eens op: 
www.sumi-e-academy.nl 
www.sumi-e.nl 
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Recept - Japanse mosselen 
 
Benodigdheden (2 personen): 
 2 kg mosselen 
 scheut droge witte wijn 
 200 gr jonge spinazieblaadjes 
 peper en zout 
 1 el geroosterd sesamzaad 
 1 bakje shiso purper (mosterdcress) 
 voor dressing: 
 ½ lente-uitje 
 1 cm stukje verse gember 
 ¼ rode paprika 
 3 el Japanse sojasaus 
 50 ml zonnebloemolie 
 2 el sesamolie 
 1 mespuntje wasabi 
  
Bereidingswijze: 
Kook de mosselen met de 
wijn in een dichte pan tot ze 
net open gaan. Schep uit de 
pan en laat afkoelen. Haal ¾ 
van de mosselen uit de 
schelp. Roerbak de spinazie 
heel kort, breng op smaak 
met peper en zout en schep 
uit de pan als het net ge-
slonken is. Laat uitlekken en 
afkoelen. Snij voor de dres-
sing het wit van de lente-ui 
fijn, rasp de gember, snij de 
paprika zeer klein en meng 
alles. Leg de spinazie op het 
midden van het bord. Ver-
deel de mossel in de schelp 
over de spinazie en leg de 
losse mosselen er omheen. 
Sprenkel wat dressing er-
over, bestrooi met sesam-
zaad en garneer ten slotte 
met de shiho. 
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Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 

• Ronald wel eens scheef plast 

• Hij daarbij erg van prikkeldraad houd en graag mooie maïscirkels 
maakt 

• Als hij over zijn buikje gaat wrijven je beter uit de buurt kunt zijn 

• Karel een spagaat aan het trainen is en hem dit redelijk afgaat 

• Nick regelmatig haarballen ophoest 

• De karatemarathon wederom een groot succes was en dat zowel 
de jeugdleden als de senioren fanatiek getraind hebben 

• Het enorm gezellig was 

• Edward graag Pierre en de hele buurt wakker houd 

• Emma, Chantal en Mignon enorm stoer zijn dat ze de 24-
uurstraining hebben volgehouden 

• Bepaalde meiden erg goed hebben opgelet bij de Capoeira gast-
trainer 

• Of beter gezegd, “gelet op de Capoeira gasttrainer” , zie pag 24 

• Sommige van hen opeens niets meer konden en graag geholpen 
werden … dus 

• Wij zeker geen namen zullen noemen, maar Julia, Chiara en 
Chantal hier zeker erg bedreven in waren 

• We binnenkort met een stel bij de Pentjak Silat boys gaan trainen 

• We ze een koekje van eigen deeg gaan geven 

• De Dikke van Dale voortaan ook uitdrukking kent als: “Stop met 
dat genauta”, of “doet dat nou Nauta nie” 

• De Nederlandse taal daar niet veel rijker door is geworden 

• Ronald een eigenaardige manier heeft om potentieel nieuwe leden 
welkom te heten 

• We op 27 oktober een vanencompetitie 
kumite organiseren 

• We hiervoor heel veel hulp van leden, ou-
ders en verzorgers nodig hebben 

• Het na de training aan de bar altijd reuze 
gezellig is en het fijn is dat veel leden nog 
even blijven nakletsen/borrelen 

• Zelfs Piet dit vind 

• We op vrijdag samen kumite gaan trainen 
met andere scho-
len 

 

51 



Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 

• Dat Dave zijn boom (uit vorige Yoi) om is, maar hij ook nog een 
tweede moet omhakken 

• De L van Tosca beter wordt 

• Tosca heel graag met een interview in de Yoi wilt 

• Pannenkoeken soms overmoedig worden 

• Dat niet alleen Karel het pand afbreekt, maar zijn meiden dat ook 
aardig door hebben 

• De lift onlangs zeer veel gebruikt is 

• De soep uit de pan kan rijzen 

• Ronald nooit meer gaat joggen 

• Peter wederom van de aardbodem verdwenen is 

• Michel en Kirscha Chinees aan het leren zijn, voor hun tripje naar 
Beijing 

• De grammatica eenvoudiger is dan het Nederlands, de klanken en 
uitspraaknuances veel moeilijker zijn en schrijven vrijwijl onmogelijk 

• Dit waarschijnlijk zal leiden tot hilarische situaties bij pogingen iets 
te bestellen 

• Er gelukkig zoiets bestaat als pīnyīn om het buitenlanders eenvou-
diger te maken, en je met “wŏmén shì Hélánrén” in ieder geval kunt 
zeggen dat je uit Nederland komt, niet dat dit veel zal helpen waar-
schijnlijk 

• Sagitta met een loopprogramma bezig is, zij zwemmen al goed 
onder de knie heeft en dus fietsen overblijft om alle onderdelen van 
een triatlon maar eens te benoemen 

• Als ze daarbij ook nog eens de lat hoog 
legt zij waarschijnlijk ook aan hoogsprin-
gen gaat doen 

• Het fijn zou zijn als ze ook ooit weer eens 
karate gaat doen als ze klaar is met atle-
tiek 

• Alle Yoi edities ook in kleur op onze web-
site staan 

 
… Dit weer het einde is van deze Yoi. 
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