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Colofon 
Voor jullie ligt de december 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. 
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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 
20 jan SKT Vanencompetitie - kumite/kata 
 NK JKA - kumite/kata/teams 
24 feb Open JKA - kumite/kata/teams 
3 mrt KBN jeugd karatedag 
24 mrt Tamashii jeugd wedstrijd 
7 apr Open NK JKA - kumite/kata/teams 
14 apr 8e Itosu kata open 
28 apr Open Belgium Cup 
25 mei Rotterdam cup 
2 jun Open Kaiten Cup 
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De verjaardagskalender 
Karatevereniging SHOTOKAN KARATE-DO TETERINGEN feliciteert 

de volgende jarigen : 
 
 December Januari Februari 
 Kiki Vermeulen 3-12 Bassin Marouane 6-1 Arno Rekkers 4-2 
 Meyrem Turedi 6-12 Chiara van Guldener 10-1Michel van den Broek 23-2 
 Amber van Bijnen 9-12 Edward Hagemeijer 12-1 
 Beyza Gorcu 9-12 Ton Chau 13-1 
D’junelle van Bussel 16-12 Noel Pijpers 14-1 
 Karel Nauta 20-12 Ibrahi, Halil Delikus 16-1 
 Lorenzo Sijogo 23-12 Cheyenne Motilall 19-1 
 Qiang Loozen 30-12 Ramzi Bittich 20-1 
  Julia Hulsmann 21-1    
    

 
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.  



Marc’s Shop 
Vragen jullie je wel eens af of Marc stiekem een verzamelaar is van 
budospullen en die dwangmatig in een kast probeert te verstoppen? 
Niets is minder waar, lees hierover meer op pagina 18. 
 

Sponsor in de schijnwerper 
 
In de Yoi geven we één van onze sponsoren eens wat extra aandacht, 
deze keer is dat Ricardo Evaz, eigenaar van Ricardo Haarstudio te Bre-
da. Lees hierover meer op pagina 28. 
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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, en de getallen 1 t/m 9 in een horizontale 
rij of verticale kolom ook maar 1 maal voorkomen. 
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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” 
 
Tevreden zette Hong Tong zijn reis naar “de 
verre bergen” voort...... 
 
Hong Tong voelde zich gelukkig met het grind 
onder zijn voeten. Hij keek nogmaals over zijn 
schouders en dacht even terug aan de oude 
wijze man en de visser. Hij dacht: "Volgens mij 
is er een verband tussen de visser en de oude 
man uit de kloof, maar welke?" De komende 
uren stapte Hong Tong verder. Het landschap 
was mooi heuvelachtig en met de verre ber-

gen in zicht. Wel verbaasde hij zich dat het eigenlijk leek alsof de ber-
gen niet dichterbij kwamen. Het grindpad werd zo nu en dan afgewis-
seld door een zandpad door velden met gras en geurende bloemen. 
Het wandelen deed hem goed en gaf tijd om na te denken over de vis-
ser: "Waar zal de visser nu zijn? Heeft hij voor vandaag zijn maal al bij 
elkaar gevangen?" Door 
die gedachte merkte hij 
dat hij een antwoord 
kreeg van zijn eigen 
maag. Het was als of hij 
een week niet gegeten 
had, hij keek om zich 
heen of hij iets eetbaars 
kan vinden... Geweldig, 
hoe kan dit? Een volle 
rubus phoenicolasius. 
  
Hong Tong herinnerde 
zich een wijze les van 
een vroegere meester: 
"Een volle rubus phoeni-
colasius moet men eren, 
de vruchten zijn geen 
peren. De rode kleine balletjes aaneen geklonterd zal de honger we-
ren." Voorzichtig liep Hong Tong naar de struik, zeer maar dan ook zeer 
voorzichtig ging hij te werk. Hij wist dat een te snelle en onvoorzichtige 
beweging pijnlijk zou zijn. Hij opende zijn plunjezak en keek welk middel 
hij goed kon benutten om de vruchten van de rubus phoenicolasius van 
de takken met dorens af te halen.  
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Het geheim van deze struik was bij vele bekend, dus zaten er alleen nog 

maar vruchten buiten handbereik. Prrrrrr deed zijn maag en smachtte 

naar de vruchten die zo lekker zijn, echter is het plukken echt 

niet makkelijk, bij de meest lichte aanraking van de vrucht laat zij zich 

vallen en verdwijnt in de struik alwaar zij 

zich niet meer laat pakken. Hij pakte 

twee Kama's uit de plunjezak. Deze 

waren net lang genoeg om bij de vruch-

ten te komen. Hong Tong keek naar de 

struik en dacht: "Jaren van training heb-

ben me op dit moment voorbereid. Mijn 

spieren zijn niet gespannen en ik ben 

onbeweeglijk. Ik hoef niet te denken. 

Een lege geest. Dit is waarschijnlijk een 

makkelijker uitdaging dan de meeste die 

ik al onderging. Ik ben een tijger tegen-

over een lam. Zo gauw hij in mijn bereik 

is zal hij voor me neervallen. Zijn einde 

zal komen en mijn maag vullen". Het vergde een stille hand en een 

mooie pols beweging. Met de ene Kama een licht tikje op de tros met 

vruchten en opvangen met de andere kama, daarna een vlotte polsbe-

weging en de tros vruchten vielen op de grond naast zijn plunjezak. 

 

Hong Tong ging zo een half uurtje door en had voldoende om zijn maag 

te vullen en ook voor later nog. 

 

Na deze onderbreking vervolgde Hong Tong zijn pad naar "De verre 

Bergen". 

 

Wat zag hij toen? Een klein 

dorpje tegen een heuvel aan 

gebouwd. Zonder enige twijfel 

liep hij richting het dorpje en 

zag tot zijn verbazing dat er een 

drukte van belang was. Gewel-

dig toneel: De 47 ronin ......  

7 
Volgende keer ver-
der ... 

Edward 



8 Chantal 
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Sagitta 
Uitslag in de vol-
gende Yoi wellicht. 

Sudoku 



Techniek in detail 
 
Kakiwake uke 

Kruis beide onderarmen voor de borst en hou de 
ellebogen in de buurt van de onderste ribben, 
met rug van de handen naar buiten. Met een 
cirkelvormige beweging, alsof je twee luiken 
naar buiten opent, draai je de onderarmen naar 
buiten tot de vuisten parallel aan de schouders 
zijn. Beide vuisten hebben de palmen gericht op 
een middellijn voor je, op zo'n manier dat je dui-
men richting je gezicht wijzen. Beide vuisten zijn 
op schouderhoogte en de ellebogen een vuistaf-
stand van de ribben. 

 
Zuki uke 

 
Deze afwering is meteen ook een aanval. Wan-
neer de tegenstander aanvalt met een tsuki jodan, 
is het de bedoeling snel te reageren en nog voor 
dat hij zijn techniek af heeft kunnen toe te slaan. 
In een beweging maak je een soort kizami tsuki, 
die in plaats van recht op het doel af te gaan, eerst 
de aanval van de tegenstander afweert en vervol-

gens het doel raakt. 

 
Ate tsukami 

 
Wanneer de aanvaller aanvalt stap je naar binnen 
en weer je de aanval met een soort tetsui, maar 
dan met de rug van de hand af. Met de andere 
hand grijp je de elleboog van de aanvallen en over-
strekt de arm. 
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Sokuto osae uke Sokutei osae uke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze technieken zijn met de voet, wanneer de tegenstander bijvoor-
beeld aanvalt met een mae geri. Sokuto is de afwering met de meskant 
van de voet. Sokutei met de binnenkant van de voet. 
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Bert 



 

De wens van Kiki 
 
Het  werd alweer kouder buiten.  
Toch was iedereen vrolijk. Vandaag 
was het namelijk 5 december: pak-
jesavond! Alle kinderen verheugden 
zich al weken op deze avond. Wat 
zou Sinterklaas voor hen gekocht 
hebben dit jaar? Zou hij eigenlijk 
wel komen? De pepernoten, taai 
taai en chocoladeletters waren al 
tijden het dagelijkse snoepgoed. 
Kiki genoot van deze tijd van het 
jaar. Sinterklaas was haar favoriete 
feest! Toch had ze er niet zo veel plezier aan als voorgaande jaren. Kiki 
was namelijk een beetje zenuwachtig. Morgen, 6 december, had ze 
haar oranje band examen op de karate! Ze had goed geoefend, maar 
toch was ze wel een beetje bang: wat als ze niet slaagde en haar vrien-
dinnetjes wel? 
  
Daarom had Kiki met grote letters bovenaan haar verlanglijstje gezet: 
‘Slagen voor het oranje band examen.’ Dat zou Sint toch wel snappen? 
Of wist hij niet wat karate was? Kenden ze karate wel in Spanje? Haar 
moeder had haar verzekerd dat de Sint haar heus wel zou begrijpen. 
Terwijl ze een liedje zong en een wortel voor het paard het lijstje in haar  
schoen stopte, hoopte ze heel erg dat Sinterklaas haar wens in vervul-
ling zou brengen. 
 
Nu was het dus 5 december, en Kiki hield het bijna niet meer van de 
spanning. Op school was Sinterklaas met zijn pieten al langs geweest. 
Ze had een tekendoos van hem gekregen. Kiki had Sinterklaas hartelijk 
bedankt, want het was een mooie tekendoos. Ze had nog willen vragen 

of Sinterklaas haar wens wel had 
ontvangen, maar daar had ze geen 
tijd meer voor gehad. De dag gleed 
voorbij: vrolijke liedjes werden gezon-
gen, pepernoten werden met grote 
aantallen opgegeten en iedereen 
wenste elkaar veel plezier tijdens 
pakjesavond. 
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Kiki schrok op toen ze ’s avond een hard gebonk op de deur hoorde; 
daar had je vast zwarte piet met de zak vol cadeautjes! Ze rende naar 
de deur, en ja hoor: daar stond een gevulde jutezak vol presentjes voor 
haar en haar ouders. Ze keek nog of ze zwarte piet zag wegrennen, 
maar ze zag niks.  Mooie dingen zaten erbij: een  barbie, een leuke 
sjaal, klei, en een leuk leesboek. Ook voor haar ouders zaten er kleine 
dingetjes bij waar ze heel blij mee waren. Kiki lag even later tevreden in 
bed, maar ze kon niet meteen in slaap vallen. Het oranje band examen 
was morgen, en het bleef maar door haar hoofd spoken! Ze hoopte zo 
dat Sinterklaas toch nog dat ene cadeautje aan haar kwam brengen. 
 
Eindelijk was het dan zover: 6 december. Netjes in haar karatepak en 
met haar haren in een staart was Kiki klaar voor het examen. Haar 
vriendinnetjes zeiden niet zoveel; ook zij waren nerveus. Waar iedereen 
gisteren nog zo vrolijk was, was iedereen nu een beetje stil. Haar sen-
sei deed de oefeningen voor, en Kiki probeerde ze zo goed mogelijk na 
te doen. Ook kumite deed ze vol overtuiging, en al was ze een beetje 
moe, haar kata’s liep ze ook strak. Na het examen moesten ze nog 
even wachten op de uitslag. Al snel kreeg ze te horen dat zij en haar 
vriendinnetjes allemaal geslaagd waren voor het oranje band examen. 
Kiki was hartstikke trots en haar ouders ook. Ze hoorde hoe de deur 
van de zaal openging, en keek om. Zag ze dat nou goed? Stond zwarte 
piet daar nou die haar een knipoog gaf? Kiki glimlachte van oor tot oor: 
Sinterklaas had haar wens wel gelezen! 

Emma 

13 



Kerstspel 
 
Dit spel draait om kleine algemene cadeaus, een dobbelsteen en een 
stapel kaarten. Geen tijdverslindende gedichten en surprises. Niet uren-
lang in te drukke winkelstraten te veel geld uitgeven aan te veel ca-
deaus voor te veel mensen. Wel een gezellige avond, en de lol van het 
uitpakken zo lang mogelijk rekken. 
 
Spelmateriaal 
De kaarten staan op bladen die je kunt uitknippen. Op enkele kaarten 
dien je namen of spelernummers in te vullen. Kopieer deze kaarten bij 
meer dan 10 deelnemers. 
 
Voorbereiding 
Iedereen koopt van te voren 3 a 4 cadeaus voor maximaal 15 tot 20 
euro. Alle cadeaus worden op een grote stapel gelegd. 
 
RONDE 1 
Laat een dobbelsteen rondgaan. Iedereen die 1 of 6 gooit mag een ca-
deau uitpakken en voor zich neerzetten op de grond. Alles uitgepakt? 
Laat iedereen even van zijn cadeaus genieten, want ze zullen er niet 
lang plezier van hebben. Wie ondanks alles geen enkel cadeau heeft 
bemachtigd krijgt er eentje van de speler met de meeste cadeaus. 
 
RONDE 2 
Zet een kookwekker 5 of 6 kwartier later, maar zorg dat niemand gedu-
rende het spel weet hoe laat het is. Dus mobieltjes weg, horloges af, 
klokken afgedekt. De cadeaus die je hebt als de wekker gaat, mag je 
houden. Laat de dobbelsteen nu weer rondgaan. Iedereen die nu 1 of 6 
gooit pakt blind het bovenste kaartje van de stapel, leest de opdracht 
voor en voert deze uit. Uitgespeelde kaarten worden op een aflegstapel 
gelegd, als alle kaarten op zijn, worden deze stapel geschud en op-
nieuw gebruikt. De kaarten zijn verdeeld in drie typen: wenselijke kaar-
ten [55 stuks], onwenselijke kaarten [27 stuks] en kaarten waarbij dit 
niet duidelijk is [20 stuks], deze hebben respectievelijk een gele ster, 
een rood verbodsteken of een blauw vraagteken. Sommige kaarten zijn 
bewaarkaarten, deze hoeven niet direct uitgespeeld te worden, deze 
mag je gesloten bij je houden, ook als je van plaats moet wisselen. De 
tekst lees je pas op bij het uitspelen daarvan. 
 
Je kunt uiteraard eindeloos varieren. Veel spelplezier ermee !!!! 
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Sagitta PS: de kaarten staan 

verspreid door de hele 
YOI 
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Chantal 



Wereld Museum Rotterdam 
 
Tot 24 maart 2013 kunnen we nog genieten van een speciale tijdelijke 
tentoonstelling in het Wereld Museum in Rotterdam: 
 

SAMURAI 
 
De tentoonstelling Samurai voert de bezoeker naar het feodale Japan 
waar krijgsheren, de Daimo, elkaar met machtige samurai-krijgers be-
streden. 
 
Ook zijn er speciale stukken over de 47 ronin te zien. Ook Hong Tong 
zal binnenkort een uitvoering van het beroemde heldenepos van de 47 
ronin zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samurai (侍 of soms 士, samurai ) is de term voor de krijgersklasse in 

het pre-industriele Japan. De term samurai betekent “Hij die dient”. De 
samurai waren van de 12e eeuw tot de late 19e eeuw de gewapende 
troepen van Japan. 
 
Geweldige kledij en echte wapens om te zien, een echte aanrader!!! 
 

http://www.wereldmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/samurai.html 

Edward 
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Winkelen na het trainen 
 
De meesten van jullie weten het al. In de gang, waar ouders en anderen 
vaak naar de trainingen kijken, staat een winkeltje vermomd als kast. 
  
Daar liggen allerlei karate artikelen op voorraad zoals karate gi’s 
(pakken), handschoenen, t-shirts en meer. Handig natuurlijk, want je 
kunt daar meteen voor of na het trainen terecht om spullen te kopen, 
maar kunt ook terecht met vragen over karate artikelen of gewoon om 
eens te kijken wat we nu eigenlijk verkopen. 
 
De meest gangbare items, zoals gi’s en handschoenen, liggen op voor-

raad en kunnen meteen worden meegenomen. En allemaal met een 

mooie SKT korting natuurlijk. Om een indruk te geven even wat prijzen: 

Maar er is natuurlijk nog veel meer te koop. Zo kun je bv. ook een tas, 

bitje, wapens (jo, tanto, etc) of een pak uit een duurdere collectie kopen.  
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Karate gi 
Kamikaze Kodomo 
  
mt 110 – 170     € 32,75 
mt 180 – 210     € 37,40 

Handschoenen Kamikaze 
  
€ 20,40 
  
Handschoenen Tokaido WKF 
  
€ 28,20 

 

T-shirt €15,- 
  
met shotokan logo 
goede kwaliteit stof en opdruk 
verkrijgbaar in S, L en XL 
  
  



In principe leveren we in het winkeltje alles wat Dave via sijogo.com 

aanbiedt, maar dan wel met een mooie SKT korting. 
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Marc 

 

 

 

Jo €13,- Sijogo tas €60,- Voet en scheen 
beschermer €33,80 
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27ste Open JKA toernooi 
 
25 november gingen wij vol verwachting  naar de OPEN JKA te Roosendaal.  De 
deelnemers waren: 

Chiara van Guldener (sr) Kumite en Kata 
Tosca van Guldener (jr) Kumite 
Noel Pijpers (jr) Kata 
Lorenzo Sijogo (jr) Kata en Kumite 
Chantal van Unen (jr) Kata en Kumite 

 
Consuelo en ik waren aanwezig als coach en vanwege het soms tegelijkertijd op 
de mat staan van de deelnemers en de wat onduidelijke planning, waren 2 coa-
ches ook wel nodig.  
 
KATA 
Het toernooi begon met kata en al snel werd duidelijk waar de JKA nadruk op 
legt: 
- gevechtswaarde van een kata (o.a. stevig staan, goede weer/stoot tech-
nieken, snelheid in de kata) 
- niet teveel hijgen/onnodige (bij)geluiden 
 
De kata’s van de deelnemers gingen goed.  Met Noël hadden wij tijdens de laatst 
gehouden wedstrijdtraining  nog extra kunnen werken aan wat puntjes zoals het 
strekken van het achterste been, goed de mat op komen, aanzeggen en kiai 
geven. Het resultaat mocht er zijn, want ook al viel Noël niet in de prijzen omdat 
er redelijk veel ervaren tegenstanders waren, zijn kata’s heeft die stevig gelopen: 
Noelskata’s hadden gevechtswaarde, niet slecht voor een eerste keer! 
 
Daarna was Lorenzo aan de beurt in een toch ervaren poule en die bereikte een 
verdiende 2e plaats.  Lorenzo had helaas een kleine balansverstoring, omdat hij 
iets te gehaast was, maar voor de rest waren de kata’s krachtig gelopen. Wel 
een kleine opmerking voor de volgende keer: maak alleen geluid in de kata waar 
het hoort. (Jan Knobel maakte de opmerking: ‘de vorst hoor je ook niet vallen in 
de winter”) 
 
Chantal was voor de junioren de afsluiter qua kata en deed de kata’s qua tech-
niek en uitvoering super, maar kreeg helaas de 2e plaats, omdat het ritme vol-
gens JKA regels iets sneller mocht en de vechtlust wat meer getoond mocht 
worden. Haar tegenstandster had beduidend minder ervaring in de kata, maar 
blijkbaar was het ritme en “fighting spirit” een puntje meer.  Hier kan je natuurlijk 
over discussiëren, maar na juryoverleg was het eindoordeel dat Chantal naar 
huis ging met een welverdiende 2e plaats. 
 

Chiara ging als senior als laatste op voor kata en kwam in een zware poule met  

1-4edanhouders terecht. Toch deed ze het heel goed en kon ze met de heians 

aan de slag. Na een foutje bij heian sandan stopte het kata avontuur, maar had 

Chiara zich wel enkele rondes gemeten met de meest ervaren dames van het 

toernooi. 
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KUMITE 
Na het onderdeel kata konden wij aan de slag met het langverwachte kumite. 
Maar liefst 3 dames en 1 heer gingen zich meten met de andere deelnemers.  
 
Een JKA kumite ronde is afgelopen, zodra  er iemand een heel punt heeft ge-
scoord (2 x treffer met de vuist  of 1 x treffer naar het hoofd met het been) . Dit 
betekent dus alert zijn, snel scoren en tactisch werken. 
 
Lorenzo was als eerste, maar raakte helaas niet door de eerste ronde. Hij moest 
tegen een ervaren kandidaat en was, zoals hij zelf weet : ), iets te gretig en nam 
teveel risico met frontale aanvallen, waar zijn tegenstander meteen van profiteer-
de. “Fighting spirit” genoeg bij Lorenzo, maar soms moet je ook een beetje af-
wachten op je kans en je tegenstander uit de tent lokken. 
 
Het was nu de beurt aan Tosca om haar kumite talenten te laten zien. Vanwege  
haar taekwondo achtergrond is ze snel en krachtig met haar benen  en over-
heerste zij de partij , maar ze moest  helaas wennen aan het  scoren volgens 
JKA systeem. (het JKA systeem kent pas punten toe bij een goede geplaatste 
treffer MET een kiai). Tosca ging wel met een dosis ervaring en de 3e prijs rijker 
naar huis. 
 
Chantal mocht wederom de junioren afsluiten en deed dit door de 1e prijs kumite 
te halen.  Chantal’s tegenstandsters waren groter en vochten heel fel - bijna 
ongecontroleerd - maar Chantal bleef koelbloedig. De kumite trainingen hebben 
echt geholpen, want Chantal hield goed overzicht, wachtte haar kansen af om 
daarna heel goed de verdediging open te breken en te scoren. Gewoon perfecte 
rondes, dus op naar het volgend toernooi! 
 
Als laatste moest Chiara en dat was niet zomaar een partij.  Chiara doet namelijk 
mee als senior en dat betekent dat je enige protectie een bitje is. Licht contact is 
toegestaan en het comfort van dikke vuistbescherming is er niet, dus dat is na-
tuurlijk wennen.  Chiara trof het helaas niet, want ze had een veteraan voor zich 
(bruine band) die al jaren kumite doet. Zodra de ronde startte werd Chiara over-
rompeld en kreeg zij een punt tegen. Hierna herpakte Chiara zich en bood ze 
goed weerstand, maar helaas niet voldoende om de partij te winnen. Toch een 
hele prestatie en ervaring rijker! 
 
Ikzelf heb genoten van de inzet van de SKT leden en ben heel blij met het resul-

taat en trots dat iedereen heeft doorgezet. Voornamelijk het kumite gedeelte is 

heel spannend, maar iedereen is eraan begonnen en heeft zijn best gedaan en 

dat is iets om trots op te zijn. Ik hoop dat meer leerlingen toernooien gaan doen 

op zowel kumite als kata en de eerste kans om je aan te melden is op 20 januari 

vanentoernooi kumite en kata te Waspik, samen georganiseerd met Itosu. 

Zie jullie dan! 
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Opleiding (aspirant)assistenten 
 
De jeugdgroep is de laatste tijd enorm toegenomen, geluk-
kig! Daarnaast hebben we de wens om zeker tijdens de 
jeugdtrainingen meer capaciteit te hebben om; extra groe-
pen te maken, individueler les te geven indien nodig, extra 
ondersteuning te bieden aan de wedstrijdgroep, enz, enz. 
 
We hebben een beroep gedaan op de leden om hierin mee te denken 
en een grote groep mensen heeft zich bereid gevonden om ons te hel-
pen en deel uit te gaan maken van de technische staf, en daar zijn we 
maar al te blij mee. 
 
Daarom zijn we onlangs aangevangen met de “Opleiding (aspirant)
assistenten”, waarbij er een gestructureerd opleidingstraject wordt ge-
volgd, met proeflessen, theoretische instructie, beoordelingen en derge-
lijke. Assistenten in opleiding krijgen zogenaamde lesopdrachten waarin 
bijvoorbeeld een bepaald lesdoel staat of thema. 
 
In eerste instantie zullen de lesopdrachten worden uitgevoerd tijdens de 
jeugdtrainingen bij de wit/gele banders en/of oranje/groene banders. In 
een later stadium komen hier de hogere banders en senioren bij. Les-
opdrachten hebben betrekking op; warming-up, kihon, kata, kumite en 
bunkai. 
 
Naarmate de ervaring toeneemt gaan we steeds dieper op bepaalde 
materie in, denk bijvoorbeeld aan; presentatietechnieken, didactische 
vaardigheden, plyometrische training, toepassing van kime, toepassing 
van bunkai, enz, enz. 
 
Het opleidingstraject vergt veel inzet en investering aan de kant van de 
deelnemers, maar ook van de vaste assistenten en leraren en uiteraard 
ook de overige leden. Uiteindelijk is het doel dat we een grotere groep 
assistenten/leraren hebben, met een gedegen inhoudelijke kennis en 
ervaring, wat de vereniging alleen maar ten goede komt. We hopen ook 
op volledige medewerking en geduld van ieder-
een. 
 
Heb je nog vragen hierover of wil je zelf ook 
meedoen aan het programma, neem dan eens 
contact op. Namens de technische staf, bedank 
ik de deelnemers al vast voor hun inzet en en-
thousiasme. 

Michel 
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Tora no maki 

 
De Shotokan tijger is het logo dat Sensei Gichin Funakoshi´s stijl van 
het ongewapend gevecht symboliseert. De tekening was oorspronkelijk 
gemaakt door een Japanse man, Hoan Kosugi. 
 
Hij was een vriend en leerling van Funakoshi Sensei, de grondlegger 
van Shotokan Ryu Karate. Kosugi  was degene die Sensei Funakoshi 
ervan overtuigde  om zowel karate te onderwijzen in Japan , maar ook 
om zijn kennis van Karate op te schrijven. Kosugi beloofde dat hij zou 
het boek zou ontwerpen en een schilderij te maken voor de omslag.  
 
Het schilderij werd gebruikt om de cover van het boek van Sensei Funa-
koshi's, KARATE-DO Kyohan, te illustreren.  
 
In de Japanse traditie wordt een officiële geschreven document van een 
kunst of systeem, dat wordt gebruikt als een standaardwerk voor die 
bijzondere kunst, aangeduid als "Tora No Maki" (master text / scrollen).  
 
Kosugi vertelde Sensei Funakoshi zijn Karate-Do Kyohan de Tora No 
Maki van het karate was en omdat "Tora" ook tijger betekent, ontwierp 
hij de tijger als een icoon voor de kunst van Sensei Funakoshi.  
 
Aan de onregelmatige cirkel kun je zien dat deze uit de vrije hand is 
getekend, met een continue streek van zijn penseel. De paraaf, of kanji 
gevonden in de rechterbovenhoek is zijn naam: 
 
 
Hoan Kosugi's.  
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Yoi in de prehistorie 
 
Ja, beste lezers … zelfs in de prehistorie 
bestond de YOI al. In de redactie zaten op 
dat moment Arjan, Nathalie, Nancy en Ton. 
 
Een stukje van Nathalie … [uit 1994] 
 

DE NIEUWE AANWINST 
 
Maandag 30 mei op de training. Nancy en 
ik, vroegen ons al af, waar Bert toch bleef. 
Flitsen rondom een baby vlogen door ons 
hoofd, terwijl Arjan poolshoogte nam bij 
Michel. Deze zei heel droog dat Bert, Lie-
ke en Tim een nieuwe aanwinst hadden 
gekregen, en wel een dochter c.q. zusje, 
Lotte geheten. Nancy en ik stonden al 
line-up en keken elkaar aan. Kom op, we moeten er naar toe, nu of 
na de training. NU, ja kom op, of nee toch maar na de training. “Za-
zen”, na de training dus! Na de training wilde we gaan, maar we 
kwamen niet ver. Iemand zei, dat we het niet konden maken, en dat 
de eerste week voor familie was. Ja, dat is waar, we gaan volgende 
week nog wel een keer. De persoon die ons terugfloot, hing overigens 
de volgende avond, dinsdag 31 mei om 22:30 uur zelf met z’n grote 
hoofd boven de wieg. OK, een week later zouden we op kraamvisite 
gaan. Weken van te voren hadden we al geld ingezameld, om de trot-
se ouders en broer, iets te kunnen overhandigen. Dankzij de goede 
cadeaukeuze van Marion en Michel is dat geweldig gelukt. De visite 
bestond overigens uit de assistenten en wat bestuursleden. Ikzelf als 
YOI-member, had beloofd een stukje te schrijven in het clubblad. Na 
volop koffie en beschuit met muisjes, mochten we omstebeurt met 
Lieke mee naar boven. Eerst de meiden, daarna de jongens. Nou, 
daar lag het kleine wondertje van vijf pond, alias twee pakken sui-
ker. Ik vond het geweldig zo’n klein ding in zo’n groot bedje (“leuke” 
woordspeling). Beneden teruggekomen, met grote rode wangen van 
de enorme indruk, van wat daar boven lag, hebben we nog wat ge-
speeld met Tim. Een geweldig speelgoedorgeltje met het deuntje van 
“Old Mac Donald had a farm” erin. Een synthesizer systeem met 
allerlei geluidjes, zoals “Old Mac Donald” op z’n varkens, hondjes, 
schaapjes, eendjes, kikkers, enz. Bert, Lieke, Tim en Lotte, bedankt 
voor de gezellige avond. 
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Waarom? 
 
In deze drukke tijden is het moeilijk om de tijd te nemen om zich de 
werkelijk belangrijke vragen te stellen: 
 
WAAROM kan je een pizza vlugger bij je huis hebben, dan een zieken-
wagen? 
 
WAAROM is er een parkeerplaats voor gehandicapten voor een 
schaatsbaan? 
 
WAAROM bestellen mensen een Double Cheeseburger, een grote friet 
en dan een Cola light? 
 
WAAROM kopen we hotdog worstjes in een doos van 10 en de brood-
jes in een pak van 8? 
 
Bovendien, heb je je nooit afgevraagd WAAROM vrouwen geen masca-
ra kunnen aanbrengen met gesloten mond? 
 
WAAROM het woord “afkorting” zo lang is? 
 
WAAROM je, om Windows te sluiten, op de Startknop moet drukken? 
 
WAAROM citroensap kunstmatige smaakstoffen bevat en het product 
voor de afwasmachine gemaakt is met echte citroenen? 
 
WAAROM er geen kattenvoeding is met muis-smaak? 
 
WAAROM voeding voor honden nieuw is met verbeterde smaak: wie 
heeft dit getest? 
 
WAAROM krimpen schapen niet als het regent? 
 
WAAROM hebben winkels die 24/7 open zijn, sloten? 
 
WAAROM heeft Noah die twee muggen niet doodgemept? 
 
WAAROM drukken we harder op de toetsen van de afstandsbediening 
als de batterijen bijna leeg zijn? 
 
Nou, WAAROM? 
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Locatie & Openingstijden 
Haarstudio 

Viveslaan 5 

4834 XV Breda 

Hoek Viveslaan - Erasmusplein 

076 - 560 14 14 

 

Openingstijden 

Maandag gesloten 

Dinsdag 08:30 - 17:30 

Woensdag 08:30 - 17:30 

Donderdag 08:30 - 17:30 

Vrijdag 08:30 - 20:00 

Zaterdag 08:30 - 16:00 

Zondag gesloten 
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Bestaat de Kerstman echt? 
 
Geen enkele bekende soort rendie-

ren  kan  vliegen,  MAAR  er  zijn 

(volgens schattingen) nog 300.000 

soorten  levende  organismen  die 

vooralsnog  niet  ontdekt  zijn,  en 

hoewel dit over het algemeen in-

sekten en virussen zullen zijn, sluit 

dit niet HELEMAAL uit dat vliegen-

de rendieren bestaan, al heeft al-

leen de Kerstman die ooit gezien.  

Er  zijn  2.000.000.000  kinderen 

(mensen onder de 18) over de gehele wereld, maar omdat de Kerstman 

(waarschijnlijk) de moslims, hindoes, joden en boeddhisten overslaat, 

wordt het aantal kinderen 18,9% van het totaal: 378 miljoen, volgens 

betrouwbare bronnen. Een gemiddelde van 3,5 kinderen per huishou-

den levert een totaal van 108 miljoen huizen op. We zullen aannemen 

dat er per huishouden tenminste 1 lief kind is (dit is een optimistische 

schatting). 

De Kerstman heeft 31 uur de tijd dankzij de verschillende tijdzones en 

de rotatie van de aarde, aangenomen dat hij van oost naar west werkt 

(wat logisch lijkt). Dit zijn dus 3,48 miljoen huizen per uur, ofwel 968 

huizen per seconde. Dit betekent dat hij per christelijk huishouden met 

goede kinderen 1,033 milliseconden de tijd heeft om te parkeren, uit de 

slee te springen, de kadootjes onder de kerstboom te leggen, weer in 

de schoorsteen te klimmen, de slee op te starten en weer naar het vol-

gende huis te gaan. Als we ook nog eens aannemen dat al deze huis-

houdens gelijkelijk over de wereld zijn verdeeld (we weten dat dat niet 

zo is, maar om de berekeningen gemakkelijker te maken doen we het 

toch) hebben we het nu over 1,3 kilometer tussen twee huishoudens, en 

een totale rit van 140,4 miljoen kilometer. Dat betekent dat de slee van 

de Kerstman met een snelheid van 1258,1 kilometer per seconde reist: 

4.194 keer de snelheid van het geluid.  
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Ter vergelijking: het snelste voertuig ooit, de ruimtesonde Ulysses, gaat 

maar 46 kilometer per seconde. Een normaal rendier haalt hooguit 60 

kilometer per uur. Het gewicht op de slee leidt tot nog iets interessants: 

aangenomen  dat  ieder  kind  een  normale  lego-doos  zou  krijgen 

(ongeveer 1 kilo), draagt de slee dus minstens 108 miljoen kilo, waarbij 

het gewicht van de Kerstman nog is genegeerd. Op het land kunnen 

rendieren niet meer dan 160 kilo trekken. Zelfs als een 'vliegend rendier' 

tien maal dit gewicht zou kunnen trekken, kunnen we niets met acht of 

negen rendieren; we hebben er 675.000 nodig (dit zou wel eens de 

gehele populatie kunnen zijn, hetgeen verklaart waarom deze beesten 

nooit in het wild gezien worden). Het totale gewicht wordt nu 148,5 mil-

joen kilo. Ter vergelijking, dit is drie keer zo zwaar als prins Willem-

Alexander.  

148,5 miljoen kilo met een snelheid van 1258,1 kilometer per seconde 

zorgt voor een waanzinnige wrijvingskracht. De rendieren zullen op 

dezelfde manier verhit worden als een ruimtesonde die door de atmos-

feer van de aarde heen komt. De voorste twee rendieren zullen naar 

schatting 14,3 miljard kilojoule per seconde absorberen. Waarschijnlijk 

zullen ze hierdoor ontploffen en de twee rendieren achter zich aan de 

wrijvingskracht blootstellen. Ook zullen er geluidsknallen als nooit tevo-

ren ten gehore gebracht worden. In 0,00426 seconden zal het hele 

team van rendieren zijn ontploft. In de tussentijd zal de kerstman aan 

middelpuntvliedende 

krachten  van  17.000 

keer de zwaartekracht 

worden  blootgesteld. 

Een  Kerstman  van 

300 kilo wordt zo de 

lucht in gesmeten met 

een  kracht  van 

443.150 Newton. 

Ter conclusie: als de 
Kerstman ooit  pakjes 
heeft  gebracht  op 
kerstavond,  is  hij  nu 
waarschijnlijk dood. 
 

 
 
 
 

 Sagitta 
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Vraag het de doctor - Endorfine & 
Adrenaline 
 
Endorfine - een hormoon dat vrijkomt tijdens duursporten 
als hardlopen en fietsen - zorgt voor een gelukszalig roes-
je en minder pijn in het geval van pijnklachten. Vandaar 
dat een fanatieke jogger die ineens met de sport stopt, 
afkickverschijnselen kan krijgen. De invloed van het 
“gelukshormoon” verdwijnt en komt alleen maar terug als 
je weer begint. Onder andere om die reden is afbouwen 
van topsporttraining belangrijk. 
 
Endorfines zijn lichaamseigen signaalstoffen, vaak poly-
peptides, die als neurotransmitter fungeren. Neurotrans-
mitters worden door de ene zenuwcel in een synaps vrij-
gelaten, in de andere zenuwcel zitten receptoren voor de 

betreffende stof. De veel eerder bekende morfinederivaten waaraan 
endorfines een deel van hun naam ontlenen, zijn toevallig in staat de-
zelfde receptoren te activeren. De chemische bouw van morfinemolecu-
len vertoont weinig tot geen overeenkomst met die van endorfines. 
 
Voor de tweede zenuwcel betekent activeren van de receptor vaak het 
oproepen van een prettig, plezierig, minder bedreigend gevoel. Het 
maakt daarbij niet uit of het een echt of een door morfine veroorzaakt 
signaal is. 
 
Het woord endorfine is samengevoegd uit de stammen endo, wat ver-
taald kan worden met “binnen”, en morfine, waarmee naar de morfines 
lijkende effecten wordt verwezen. 
 
Endorfines werken in de eerste plaats pijnonderdrukkend, maar zorgen 
ook voor een gevoel van geluk of euforie. De roesachtige toestand die 
kan ontstaan na een fysieke inspanning wordt gedeeltelijk veroorzaakt 
door het vrijkomen van endorfine. De smaakervaring bij suikers, vetten, 
chilipepers en ook chocolade produceert endorfine. 
 
Een signaalmolecuul of signaalstof is een chemische verbinding die 
informatie tussen organismen, tussen cellen binnen een organisme of 
tussen onderdelen binnen een cel van een organisme overdraagt. Deze 
moleculen worden vrijgelaten door de cel die het signaal afgeeft, over-
bruggen de intercellulaire ruimte door middel van diffusie en binden aan 
een receptor in een andere cel. 
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Michel 

Dit resulteert erin dat in een cel die een molecuul of signaal ontvangt, 
een door enzymes gecontroleerde reactie plaatsvindt, die ertoe leid dat 
er veranderingen in die cel plaatsvinden. Voorbeelden van signaalstof-
fen zijn hormonen, feromonen, cytokinen en 
neurotransmitters. 
 
Eenvoudig gezegd kunnen cellen dus be-
richten uit hun omgeving ontvangen door 
middel van signaalmoleculen. Signaalmole-
culen binden aan specifieke receptoren 
waarvan de bindingsplaats gelegen is aan 
de buitenkant van de celmembraan [plasma 
membraan]. Receptoren steken door de 
plasma membraan heen en kunnen zo com-
municeren met de binnenkant van de cel 
[het cytoplasma]. Op deze manier worden 
de extracellulaire boodschappen van diverse 
aard doorgegeven en weten de cellen wat te 
doen. 
 
Naarmate we ouder worden nemen de hoe-
veelheid signaalmoleculen af. Cellen gaan 
hierdoor steeds minder efficiënt werken en 
op 70-jarige leeftijd is de efficiëntie ongeveer 
nog zo’n 10%. Er zijn inmiddels produkten 
op de markt die een stabiel supplement bie-
den. 
 
In de cel zijn neurotransmitters opgeslagen 
in kleine synaptische blaasjes. Ze worden 
zodra er een zenuwimpuls komt heel snel uit 
de cel vrijgemaakt door middel van exocyto-
se, en diffunderen dan over de synaps om 
aan de receptoren die aan de buitenkant van 
de ontvangende cel te vinden zijn te binden. 
 
Afbraak vindt plaats door enzymen die in de synaps aanwezig zijn. Som-
mige neurotransmitters zoals serotonine worden echter ook heropgeno-
men en hergebruikt, speciale eiwitten in de presynaptische zenuwcel 
zorgen dan voor heropname van de neurotransmitter. 
 
Adrenaline [latijn: ad=bij, ren=nier, dus bijnier] is een hormoon en een 
neurotransmitter. Het is een catecholamine [chemische verbinding afge-
leid van het aminozuur tyrosine] die wordt geproduceerd in het bijnier-
merg en in sommige ze- nuwcellen. 
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A - presynaptisch neuron 
B - postsynaptisch neuron 
 
1 - mitochondrion 
2 - blaasje vol met neurotransmitter 
3 - autoreceptor 
4 - synaptische spleet 
5 - neurotransmitter receptor 
6 - calciumkanaal 
7 - blaasje staat neurotransmitter af 
8 - neurotransmitter heropname 
pomp 

Lees verder op de 
volgende pagina. 



Adrenaline komt in grote hoeveelheden vrij bij angst en stress, maar ook 
bij woede, kou, hitte, pijn en fysieke arbeid. Adrenaline is schadelijk als 
het in grote hoeveelheden of te langdurig vrijkomt en een adrenalinever-
slaving kan ernstige schade aanrichten, maar in sommige gevallen is 
het noodzakelijk dat de stof wordt aangemaakt omdat het de alertheid 
verhoogt en meer energie geeft. 
 
Het snel vrijkomen van grote hoeveelheden adrenaline maakt deel uit 
van de vecht– of vluchtreactie. In geval van gevaar is het nuttig omdat 
door te vechten of te vluchten 
er een grotere kans om te 
overleven ontstaat. Daarbij 
stijgt de bloeddruk door perife-
re vaatvernauwing en versnelt 
de hartslag waardoor er meer 
bloed rondgepompt kan wor-
den. De pupillen worden gro-
ter, de ademhaling versnelt, en 
de handpalmen gaan zweten. 
De bloedtoevoer naar de dar-
men wordt verminderd. Ook 
wordt het gevoel van tijd beïn-
vloed: gebeurtenissen lijken 
trager te verlopen waardoor 
iemand sneller kan reageren. 
 
Bij paniekaanvallen zonder uitwendige oorzaak is het vrijkomen van 
adrenaline een van de uitlokkende factoren van een aanval van hyper-
ventilatie. 
 
De naam adrenaline zal geleidelijk aan vervangen worden door de inter-
nationaal vastgelegde naam epinefrine. 
 
Hoe kan adrenaline je helpen in noodsituaties? 
Adrenaline wordt in de bloedstroom gelaten op het moment dat je stress 
ervaart. Het verhoogt de bloeddruk, ademhaling en hartslag, waardoor 
er meer bloed naar de spieren getransporteerd wordt. Tegelijkertijd 
wordt het gevoel van pijn verminderd. Prima zou je zeggen, echter, er 
zijn een aantal lichaamsreacties die, tenzij je daar op voorbereid bent, 
juist een negatief effect kunnen hebben op de mogelijkheden om jezelf 
te verdedigen. 
 
Je eerste reactie op een verrassing of een stresscomponent (rennen, 
springen, bevriezen, bukken, slaan, trappen, etc) gebeurt net voordat de 
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adrenaline aan de bloedstroom wordt toegevoegd. Deze eerste reactie 
is meestal een gevolg van je eigen persoonlijkheid/karakter, tempera-
ment en bij fysieke dreigingen, je training. Hoe je traint voor een con-
frontatie is in sterke mate bepalend voor hoe je zult reageren in een 
echte noodsituatie. 
 
Aangenomen dat je traint om jezelf te verdedigen en je eerste reactie is 
niet paniek [bevriezen bijvoorbeeld], dan is de kans groot dat de golf 
van adrenaline in jouw voordeel zal werken. Het kan de primaire reactie 
verbeteren door het verhogen van snelheid en kracht, als ook door er-
varing van pijn te verminderen. 
 
Terwijl je oplaadt voor de vecht– of vluchtreactie, kan de ervaring van 
de plotselinge adrenalinestoot je overrompelen en verrassen. Fysiek 
kan dit leiden tot allerlei negatieve effecten, zoals: sidderingen en mis-
selijkheid. 
 
Naast deze fysieke bijverschijnselen, zijn er een aantal symptomen met 
betrekking tot de waarneming die negatieve effecten veroorzaken, zo-
als: 

• tunnelvisie 

• concentratieproblemen 

• vertraagd gevoel voor tijd 

• onmogelijk helder te denken 

• een moment van bevriezing 
 
Men kan een enkele, meerdere, alle of 
geen van bovenstaande effecten erva-
ren bij een adrenalinestoot, dat is voor 
ieder individu anders. 
 
Door juiste training kun je echter jezelf 
voorbereiden op deze effecten. Begrip 
van de obstakels die je tegen kunt ko-
men bij een adrenalinestoot en training 
helpt daarbij. Hierdoor zul je beter in 
staat te zijn om op de juiste manier om 
te gaan met adrenaline op de momen-
ten dat je dit nodig hebt. 
 
In een volgende editie van de Yoi gaan 
we hier verder op in. 
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Sifu says ... 
 
Sifu liet zijn leerlingen plaats ne-
men onder de grote boom op de 
binnenplaats en haalde een glazen 
vaas te voorschijn en zette die voor 
hen neer op de grond. Daarna pak-
te hij kiezelstenen van een stapel 
en deed de stenen in de vaas tot-
dat er geen enkele meer bij kon. “Is 
de vaas vol?”, vroeg hij zijn leerlin-
gen, en ze oordeelden dat dit zo 
was. 

Sifu glimlachte en pakte van achter de 
boom een pot met grind, die hij in de 
vaas gooide. Met een beetje schudden 
verdween al het grind in de vaas. “Is de 
vaas vol?”, vroeg hij zijn leerlingen, en 
wederom oordeelden ze dat dit waar 
was. 
 
Sifu glimlachte weer en pakte nu een 
pot met zand, die hij in de vaas gooide 
en door wederom te schudden ver-
dween al het zand in de vaas. “Is de 
vaas nu dan vol?”, vroeg Sifu wederom. 

De leerlingen reageerden enthousiast dat dit nu wel het geval moest 
zijn. 
 
Sifu glimlachte nogmaals en pakte een kan water, die hij in de vaas 
gooide. “Nu is de vaas vol”, zei hij, “wat kun je hiervan leren?”. 
 
Een slimme leerling stak zijn hand op en zei: “Het punt is dat hoe vol je 
agenda ook lijkt, je kunt er altijd wel wat tussen proppen”. 
 
“Nee”, sprak Sifu. “Dat is niet het punt”. Dit voorbeeld laat zien dat je 
nooit alles in de vaas had gekregen als je de grote kiezels er niet als 
eerste in doet, gevolgd door de kleinere dingen. “Wat zijn de grote kie-
zels” in jullie leven, sprak hij zijn leerlingen toe. Vergeet nooit dat de 
grote stenen het belangrijkste zijn, omdat het anders niet lukt. 
 
Tevreden liep Sifu weg van de binnenplaats en liet de leerlingen achter 
bij de vaas. 
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Wijsheden uit het Oosten 
 
De ware mens weet dat wat ver is, ook vlakbij is te 
vinden - Zhang Yong 
 
Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer 
verliest - Meng Tse 
 
Om het pad voor je te kennen, vraag je degenen 
die terugkeren - Japanse wijsheid 
 
De langste weg is die waarop men struikelt - Chi-
nees spreekwoord 

 
Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet, dat is kennis - 
Confucius 
 
Mep de vlieg niet op de kop van de tijger - Chinees spreekwoord 
 
Bescheidenheid is een kenmerk van grootsheid - Japanse wijsheid 
 
In hun natuur zijn alle mensen gelijk, het zijn hun gewoonten die de 
verschillen maken - Confucius 
 
De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet doen kan 
- Chinees spreekwoord 
 
Het zijn niet alleen mooie veren die mooie vogels maken - Oosterse 
wijsheid 
 
Vele wegen leiden naar de top van de berg, maar het uitzicht is altijd 
hetzelfde - Chinees spreekwoord 
 
De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg - 
Saadi 
 
Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder - Lao Tse 
 
Alles heeft schoonheid, alleen ziet niet iedereen dat altijd - Confucius 
 
Dag en nacht volgen elkaar op, maar niemand weet waar ze vandaan 
komen - Tsjwang Tse 
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Japanse feestdagen - Omisoka 
 
31 dec / 1 jan 

ômisoka / oshôgatsu. Oudejaarsavond / Nieuwjaarsdag 

Deze dagen zijn zeer belangrijk in Japan en met name oshôgatsu (het is 
eigenlijk shôgatsu maar de extra 'o' laat het beleefder klinken) hoort 
samen met het o-bon festival tot de twee belangrijkste feesten in Japan. 
Ons kerstfeest is pas recent ingevoerd maar is nog niet zo populair als 
het eigen oshôgatsu. De (traditionele) Japanners zien een nieuw 
jaar veel meer als een nieuw begin dan de westerling. Zo moe-
ten vanaf half december alle schulden worden betaald en om de 
(zakelijke) contacten van het afgelopen jaar te memoreren wor-
den bezoeken gebracht en geschenken uitgewisseld. Vaak 
wordt ook nog 'bônenkai', een feest om het afgelopen jaar te 
vergeten, gevierd,  waarvan het de bedoeling is dat men door 
drinken de problemen van het afgelopen jaar vergeet en het 
nieuwe jaar met een schone lei kan beginnen (bônenkai bete-

kent ook 'vergeet het jaar bijeenkomst'. Op de 
laatste dag van het jaar wordt het huis gerei-
nigd en versierd met bamboetakken en pijn-
boomtakken (kadomatsu) om de geesten van kwalen 
en ziekten te weren en zo het huis zuiver en rein te 
maken zodat men de goden kan verwelkomen.  Op de 
deur wordt een versiering als 'shimekazari' opgehan-
gen. 
 
Voor de goden worden rijstkoeken gebakken, met twee 

varenbladeren en een citroen er bovenop, neergelegd 

in de tokonoma (een nis en verhoging in de kamer). 

Deze rijstkoeken met de citroen wordt "kagamimochi" (spiegelrijstkoek) 

genoemd. Aan het bakken van deze rijstkoeken gaat het stampen van 

rijst vooraf.  

Om twaalf uur 's nachts beginnen de boeddhistische tempels de bel te 

luiden (joya no kane). Dit doet men 108 keer omdat iemand ooit heeft 

gezegd dat de mens in één jaar 108 fouten maakt. Thuis kan men dan 

toshikoshisoba eten.  

 

38 
 



Dit zijn noedels, lange bami-achtige slierten. Deze lange slierten symbo-
liseren een lang leven. Vanaf middernacht gaan miljoenen Japanners 
naar de tempels om te bidden voor een gezond en gelukkig jaar. Dit 
bijzondere eerste bezoek aan een shintotempel, dat gedurende de eer-
ste 3 dagen van het jaar kan plaatsvinden, wordt hatsumôde genoemd. 
Op nieuwjaarsdag is het bij de bekende tempels dan ook ontzettend 
druk. Nieuwjaarsdag is een heel bijzondere dag. Op deze speciale och-
tend (gantan) krijgen kinderen speciale kleren aan, bidt men voor het 
huisaltaar en drinkt speciale kruidenwijn (otoso). Het drinken van deze 
wijn op deze ochtend houdt de boze geesten tegen. Hierna eet men 
"ozôni" (een bouillon met een rijstkoek), een speciaal ontbijt, typisch 
voor deze ochtend. Ook zijn er "osechi" klaargemaakt (osechi-ryori). Dit 
zijn "eerbiedwaardige offerlekkernijen", d.w.z. lekkernijen die men oor-
spronkelijk offerden aan de goden maar die men nu zelf opeet. Ze wor-
den gepresenteerd in zeer fraaie gelakte kistjes. 
 
Het idee achter vele gebruiken, zoals het verjagen van de boze geesten 
bijv. door het aanbrengen van versieringen, is voor een belangrijk deel 
verwaterd. Men ziet het steeds meer als slechts het versieren van het 
huis, zoals wij dat doen met kerstmis en tegenwoordig ook steeds meer 
met Pasen. 
 
nengajô op 1 januari 
 
Een belangrijk begrip in Japan zijn de Nieuwjaarskaarten, de nengajô. In 
Japan kent men geen kerstkaarten maar verstuurt men Nieuwjaarskaar-
ten aan familieleden, vrienden, kennissen en relaties. Deze moeten voor 
een bepaalde dag verstuurd worden zodat de post alle kaarten exact op 
1 januari kan bezorgen. 
 
Erg populair zijn de 'nengajô' 
met een loterijnummer erop, 
zodat de ontvanger kans 
heeft om een prijs te winnen. 
Vaak ziet men ook deze 
kaarten met de afbeelding 
van het dierenriemteken van 
het komend jaar. Uitzonde-
ringen op het versturen van 
kaarten is als men een over-
lijden in de familie heeft ge-
had. Het uitspreken of ver-
sturen van gelukswensen 
hoort dan niet. 
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Knipoogje naar - de “crisis” 
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Kijkje in de keuken - de 
coach 
 
Zoals jullie weten heb ik de eer om sinds het 
(tijdelijk) vertrek van Peter Kneefel, waarnemend 
coach te zijn van de jeugd. Ik word hierin gelukkig 
ontzettend veel ondersteund door Marc van San-
ten en door Ton Stoop met o.a. de administratie en 
financiële afhandelingen. Daarnaast zijn  Consuelo 
Lok,  Ronald Verschuren en jawel daar is die weer 

Marc van S. zo aardig om op te dagen, als ik geen wedstrijd bij kan 
wonen, en zij mijn taak wel willen vervullen. Van  de hoofdtrainers Mi-
chel en Arjan pik ik zo ook veel details op, die ik mee kan nemen met 
het coachen, want ikzelf ben ook nog lerende natuurlijk en zal dat ook 
wel jaren blijven. 
 
Het was voor mij dan ook wel even wennen om het wedstrijdteam te 

begeleiden, want je hebt ineens een andere rol binnen de vereniging.  

Je neemt andermans kinderen een hele dag  naar een toernooi, waar 

ze goed moeten presteren/hard werken,  maar het ook nog leuk moeten 

blijven vinden, ook al winnen ze niet. 

De rol  van de coach is er dan ook één om de kinderen op hun gemak 
te laten voelen tijdens een toernooi, zodat ze met plezier hun wedstrijd 
kunnen doen, maar ze ook laten zien dat ze karate (een verdedigings-
kunst) beoefenen en dus op de mat wel 100% inzet moeten geven en 
dat ze moeten staan als een huis. Sowieso als je de keuze voor het 
wedstrijdteam hebt gemaakt, moet je al wel serieus met karate bezig 
willen zijn. Daarnaast probeer je de kinderen goed op te vangen als ze 
teleurgesteld/boos zijn en ze leren om te gaan met zowel winnen als 
verliezen. Je laat ze goed  kijken naar de tegenstander om ze zelf te 
laten uitzoeken waarom ze van tegenstander A of tegenstander B heb-
ben verloren en hoe het de volgende keer beter kan. Uit  ELKE wed-
strijd, of er nu gewonnen wordt of niet, is een les te halen namelijk. 
 
Ik heb nu al enkele toernooien gelopen met ons wedstrijdteam en die 
zijn prima bevallen. De inzet van de wedstrijdleden is hoog en daar zijn 
de prestaties gelukkig ook naar. Iedereen is altijd vrolijk en heeft er zin 
in, dus nooit een saai moment en het leukste is, dat er steeds harder 
wordt getraind om beter te worden. Ik hoop dat wij in 2013 weer wed-
strijdleden mogen hebben, die veel bekers en medailles mogen winnen, 
maar het allerbelangrijkste: plezier 
blijven hebben in het 
karate! 
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Mythe of werkelijkheid? 
 
Gichin Funakoshi [je weet wel …], stelt in zijn boek “My way of Life” 
enkele hardnekkige mythen in de wereld van krijgskunsten aan de orde. 
 
Een prachtig voorbeeld hiervan is de nukite, of wel, speerstoot. Met 
gebruikmaking van enkel 
de vijf vingers, kan ie-
mand door de ribbenkast 
van de tegenstander 
stoten, het bot beetpak-
ken en lostrekken of iets 
dergelijks. Genoeg films 
over dit onderwerp en het 
ene voorbeeld nog mooi-
er dan het andere. 
 
Om de vingers te trainen 
stoot je bijvoorbeeld in 
een grote stenen pot 
gevuld met bonen, en herhaal dit duizenden keren. In het begin zullen 
de handen zeer doen en zelfs gaan bloeden, maar op een gegeven 
moment wen je eraan, zullen de vingers steviger worden en de stoten 
krachtiger. Op dat moment vervang je de bonen voor zand en herhaal 
je de training, totdat ook hier de vingers weer aan wennen. Daarna ver-
vang je het zand door kiezels en uiteindelijk loden kogels. 
 
Aan het einde van deze training, moet je in staat zijn om een dik stuk 
hout te breken, een stenen plaat of de huid van een paard [???]. Een 
nukite is daarmee een zeer geducht wapen geworden en zeker een 
techniek om rekening mee te houden. 
 



Grappig, zou je zeggen, beetje vergezocht zelfs. Het is helemaal niet 
praktisch om zo’n techniek te trainen en uit te voeren. Om kwetsbare 
gebieden te raken hoef je helemaal niet zo hard te trainen, het op de 
juiste plaats raken is meer dan voldoende [denk bijvoorbeeld eens aan 
de ogen of adamsappel], zeggen weer anderen. 
 
Toch komen nukite technieken veelvuldig voor in Shotokan kata en dat 
kan toch niet toevallig zijn? Zou er dan toch een kern van waarheid 
achter schuilen. Tja, daar mag ieder het zijne over denken. 
 
Feit is dat het menselijk lichaam tot verbazingwekkende dingen in staat 
is door juiste training [kijk bijvoorbeeld maar eens naar freerunners of 
Shoalin]. 
 
Het is moeilijk hard te maken dat dit 
soort dingen niet kunnen, omdat het 
tegendeel veelvuldig bewezen 
wordt. 
 
Zo het dan toch waar kunnen zijn? 
 
Het staat in ieder geval als een paal 
boven water dat door veelvuldig 
herhalen, zware en deskundige 
training, ons “zwakke” lichaampje 
tot heel wat meer in staat is dan je 
zo op het eerste gezicht zou vermoeden. Maar ja, of je de energie op 
kunt brengen om iedere dag in een bak met zand of kiezels te staan 
meppen is een tweede. Laat staan dat jouw naaste omgeving blij is met 
die berg zand in huis. Deze manier van conditionering zal voor de men-
sen wel niet opgaan, maar als je echt gemotiveerd bent of simpelweg 
niets anders te doen hebt [lees: Shoalin] dan kan ik mij zo voorstellen 
dat je dit allemaal wel kunt opbrengen. Bovenstaande afbeelding is 
tenslotte geen trucage. 
 
De nukite blijft hoe dan ook een gevaarlijke techniek en kan leiden tot 
aanzienlijke schade. Kanttekening bij dit soort technieken is dat je wel 
in staat moet zijn om het lichaam te trainen omdat anders de uitvoering 
zeker zal falen. Als je eigen lichaam niet gewend is aan dit soort tech-
nieken, zul je met grote zekerheid een blessure oplopen bij uitvoering 
van de techniek en dan ben je verder van huis. 
 
In het krantje van de Makro, zijn de tuinpotten in de aanbieding ... 
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10 dagen Beijing 
 
Voor iedereen die eens wil proeven van de Aziati-
sche cultuur is een bezoek aan Beijing [Peking], 
de hoofdstad van China zeker een aanrader. 
 
Een goede voorbereiding is hier wel op zijn plaats 
aangezien communiceren voor de meeste men-
sen problematisch zal zijn. Inwoners van Beijing 

spreken over het algemeen slecht of geen Engels, en hoewel het pinyin 
[fonetisch taalschrift] zeer zeker uitkomst biedt leidt de uitspraak nog al 
eens tot verwarring. Beschik je over een 
smartphone kun je diverse apps downloaden 
die je helpen met het vinden van locaties of 
die je helpen bij de communicatie, denk bij-
voorbeeld aan een adres opgeven aan een 
taxichauffeur. Zorg dus voor een goede plat-
tegrond, doe je huiswerk wat er zoals te 
vinden is in de stad, zoals bijvoorbeeld res-
taurants/hotels/bezienswaardigheden en niet 
geheel onbelangrijk wat diverse zaken zoal 
kosten. Toeristen zijn overal herkenbaar en 
ook de Chinezen zullen niet nalaten om te 
proberen het geld zo snel mogelijk uit je 
zakken te kloppen. Goed onderhandelen is 
dus een must en mag zelfs gezien worden 
als nationale volkssport in Beijing. Schroom 
hier dus niet voor. 
 
Beijing is enorm groot [> 16000 km2] en be-
schikt over tal van interessante beziens-
waardigheden voor uiteenlopende interes-
ses, zoals de Verboden Stad, de Grote Muur, het Zomerpaleis, de Hu-
tongs, musea en diverse parken. Even ergens naar toe wandelen is niet 
aan te raden gezien de enorme afstanden. Metrodiensten zijn perfect 
voor de binnenstad en zeer goedkoop, taxi’s zijn iets duurder maar nog 
steeds een prima alternatief. Voor de sportieveling is het huren van een 
fiets een aanrader en op die manier zie je snel veel van de stad. Je 
moet alleen wel even je rijstijl aanpassen aan de overige weggebruikers. 
Er zijn genoeg verkeerslichten en zebrapaden, alleen niemand die daar 
echt rekening mee schijnt te houden, maar dat went snel. Voor mensen 
die van uitdagingen houden is de bus een goedkoop transportmiddel, 
maar enige kennis van Chinese karakters is hierbij handig, omdat hier 
maar weinig toeristen gebruik van zullen maken. 
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Afhankelijk van je budget kun je uitstapjes 
maken via een touroperator of iets derge-
lijks of zelfstandig. De laatste manier geeft 
over het algemeen het beste resultaat om-
dat het ten eerste tien maal goedkoper is, 
ten tweede je niet afhankelijk bent van 
anderen en als laatste je de trip helemaal 
zelf kunt indelen en kunt bepalen hoelang 
je ergens wilt zijn. Zeker voor een bezoek 
aan de “standaard” bezienswaardigheden 
loont het om eerst even je huiswerk te 
doen, omdat men er op in is gesteld dat 
deze plekken massaal bezocht worden. Je 
kunt alles heel makkelijk zelf regelen en 
aanzienlijk goedkoper dan iedere Chinees 
je wilt doen geloven. 
 

De bewoners van Beijing zijn zelf al vroeg actief en het advies is om dat 
zelf ook te doen, je ziet op die manier veel meer van de cultuur en uit-
eindelijk is dat het doel van zo’n trip, toch? 
 
Parken 
Verspreid door Beijing zijn diverse 
parken, waarvoor je over het alge-
meen toegangsgeld moet betalen, 
maar dat is het meer dan waard. 
Al zeer vroeg in de ochtend [06:00
-07:00 uur] zijn de parken gevuld 
met mensen die samen dansen, 
muziek maken, Taichi of Kung-fu 
beoefenen of wat voor vage din-
gen/sporten dan ook. Inwoners 
van Beijing zijn maar al te blij dat 
ze gebruik kunnen maken van de 
parken en dat is te merken. Het is 
zeer leuk om mee te maken, om toe te kijken, maar ook om deel te ne-
men aan bijvoorbeeld Taichi of Kungfu lessen. Er zijn speciale begin-
nersgroepen waar je gewoon bij aan kunt sluiten. Parken zijn over het 
algemeen enorm groot en geven een enorm gevoel van rust en afzonde-
ring van de stad. Hoewel Beijing groot en druk is [> 20 milj. inwoners], 
merk je daar vrij weinig van, maar in de parken waan je jezelf helemaal 
in een microwereld. Er zijn parken waar je een boottocht kunt maken of 
zelfs volledige pretparken met achtbanen en dergelijke. 
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Metro en openbaar vervoer 
De metro is de manier om in het centrum van de 
stad te reizen, het is zeer goedkoop, overzichte-
lijk in opzet, voor toeristen eenvoudig te gebrui-
ken, snel en efficiënt. Tijdens de spits is het wat 
drukker dan normaal en sta je dicht gepakt  in de 
treinstellen, maar in principe gaat het instappen 
en uitstappen zeer gedisciplineerd en werkt dit 
heel erg efficiënt. In verband met de Olympische 
Spelen is het metronetwerk enorm verbeterd en 
daardoor ook voor toeristen een handig ver-
voersmiddel. Taxi’s zijn er in overvloed en ook 
hierin hebben de Spelen een verbetering tot 
stand gebracht. Het is handig om het adres/
bestemming in het hanzi [Mandarijn] of pinyin [fonetisch schrift] gereed 
te hebben want als je de klank niet goed hebt snapt de chauffeur er 
niets van. Er zijn voldoende apps beschikbaar die je hierbij kunnen hel-
pen, zoals een compleet overzicht met alle adressen/bestemmingen in 
Beijing of een vertaler die het adres uitspreekt. Als je de bus wilt nemen 
moet je eigenlijk goed weten waar je op moet stappen en ook waar je er 
weer uit moeten. Dit is helaas niet ingericht op buitenlandse toeristen. 
 
Eten/drinken 
Chinezen eten werkelijk alles, dus als je een bepaalde voorkeur hebt 
dien je ook hier je huiswerk vooraf te doen. Het is niet altijd duidelijk wat 
er bereid wordt en als je de taal niet machtig bent vormt dit een uitda-
ging. Voor vegetariërs en dergelijke is er voldoende aanbod en zijn er 
diverse restaurant specifiek voor deze doelgroep. Er is een enorm aan-
bod aan gerechten en kwalitatief erg goed. Aanrader is een buffet res-
taurant te nemen zodat je zelf kunt kiezen uit het enorme aanbod en 
niet met een of ander gerecht voor je neus geconfronteerd wordt wat 
eigenlijk geen succes is. Lokale bieren zijn goed te drinken en zijn be-
taalbaar, wijnen zijn erg duur, maar in principe is alles te krijgen wat je 
maar wilt. Let bij eten/drinken op straat wel op wat je krijgt, omdat je 
geen last wilt hebben van buikloop en dergelijke. 
 
Communicatie 
De Chinese taal bestaat in principe niet. Het Mandarijn [putonghua] 
wordt gezien als de verzamelnaam van alle taalvariëteiten en wordt 
vooral in het noorden van China veel gesproken. Het pinyin [fonetisch 
schrift] is ontwikkeld om het voor Chinezen makkelijker te maken om te 
communiceren met buitenlanders en wordt ook door de meeste men-
sen begrepen. Het pinyin is ook voor buitenlanders relatief eenvoudig 
aan te leren hoewel de uitspraak en klanknuances erg moeilijk zijn. 
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De taal kenmerkt zich door een zuiver isolerende grammatica, dus zon-
der verbuigingen, vervoegingen, werkwoordstijden, grammaticaal ge-
slacht, enz. Hoewel de meeste Chinezen erg gesloten zijn, blijken er 
maar genoeg te zijn die het leuk vinden om eens een praatje te houden 
of je te helpen bij het uitzoeken van dingen. Alleen mensen in Beijing 
die veel met toeristen te maken hebben kunnen zich enigszins redden 
in het Engels, maar verwacht daar niet te veel van. 
 
Verboden Stad 
Voor veel Chinezen is dit een absolute must, vooral omdat het volk 
honderden jaren niet in de stad mocht komen. Hoewel eigenlijk altijd 
erg druk bezocht kun je het beste hier doordeweeks naar toe gaan en 
dan vooral ook erg vroeg. De Verboden Stad doet zijn naam eer aan 
want het is werkelijk een stad in een stad. Doordat er zo enorm veel 
mensen voor een bezichtiging komen per dag mag je niet in alle gebou-
wen en dat is jammer maar wel begrijpelijk. Veel van de gebouwen aan 
de buitenzijde van het complex zijn afgesloten voor het publiek en wor-
den als opslag gebruikt, waardoor de stad als bezienswaardigheid een 
stuk aan zijn charme verliest. 
 
Zomerpaleis 
Het Zomerpaleis, of beter 
gezegd het “nieuwe” zomer-
paleis, want het oude be-
staat uit ruines, is wederom 
een stad op zich. Het be-
staat uit een enorm complex 
van gebouwen/verblijven 
[70000 m2] waar diverse 
dynastieën keizers met ge-
volg woonden. Er is een 
groot kunstmatig aangelegd 
meer en het geheel is ge-
bouwd met geld dat bedoeld 
was voor vernieuwing van de 

Chinese vloot, wat ertoe heeft bijge-
dragen dat China een nederlaag 
tegen de Engelsen tijdens de Opi-
umoorlogen heeft geleden. Deson-
danks is dit zeker een bezoekje 
waard en bezorgt je in ieder geval 
een pittige wandeling, vooral als je 
ieder hoekje gezien wilt hebben. 

lees verder op de vol-
gende pagina 
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Grote Muur 
Over de grote muur bestaat een hardnekkige volkssage: het zou het 
enige door mensen vervaardigd bouwwerk zijn dat vanaf de maan te 
zien is. De muur is wel lang [6259 km] maar erg smal en daarom zeker 

niet te zien vanaf zo’n afstand. Imposant is hij daarom niet minder, en 
zorgt er in ieder geval voor dat de beenspieren eens goed getraind wor-
den. De muur werd aangelegd 
als verdedigingswerk tegen rond-
trekkende invasielegers uit het 
Noorden. De eerste bouwsels 
waren aarden en lemen verho-
gingen, maar uiteindelijk deed 
steen zijn intrede en werden 
wachttorens gebouwd. Onder 
zeer slechte omstandigheden 
werkten meer dan een half mil-
joen arbeiders aan de bouw en 
men beweert dat voor iedere 
meter een man is gestorven. 
Tijdens de Tang-dynastie [618-
908] raakte de muur in verval, 
maar ten tijde van de Ming-
dynastie [1368-1644] werd de muur hersteld en verlengd. Ook werden 
in deze tijd losse stukken met elkaar verbonden tot het enorme bouw-
werk dat we vandaag de dag kennen. Meer dan een miljoen mensen 
bewaakten de muur vanuit ruim 1000 forten en uitkijktorens. Nadat de 
muur compleet was trok het keizerrijk zich terug achter de muur. Uitein-
delijk veroverden de Mantsjoes in 1644 China als nog, dankzij interne 

verdeeldheid. 
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Shoppen 
Er zijn talrijke winkeltjes waar men naar hartenlust kan shoppen, varië-
rend van alle bekende modewinkels in de Russische wijk, de zijde-

markt, straatmarkten en theemarkten tot de 
vele “winkeltjes” in de Hutongs. Je kunt 
zelfs bij diverse metrostations verdwalen in 
de vele ondergrondse winkeltjes of waren-
huizen. Er is aanbod genoeg, maar onder-
handelen over prijzen is een must. Durf 
drastisch te onderhandelen want men 
vraagt gerust het tienvoudige. Loop weg als 
de prijs nog steeds te hoog blijft, wat vaak 
resulteert in spontane kortingen, meer reali-
seer je dat men echt niet aan je verkoopt 
als ze er niet aan verdienen. 

Hutongs 
Maar de beste manier om 
een indruk te krijgen van 
de cultuur is een bezoek 
te brengen aan de Hu-
tongs, de authentieke 
nauwe steegjes waar vele 
mensen wonen en wer-
ken. Helaas worden veel 
van de Hutongs gesloopt 
om ruimte te maken voor 
brede starten en flatgebouwen en dat is jammer, want het geeft de stad 
een zeer speciaal karakter en zijn oneindig veel aangenamer dan de 
vormeloze reuzengebouwen. Achter de muren van de Hutongs verber-
gen zich nog woningen die gebouwd zijn rond een binnenplaats, de 
siheyuan. 
 
Veiligheid 
Ondanks de omvang van de stad is het enorm veilig om als toerist rond 
te struinen. Wel worden, met name soloreizende vrouwen, gewaar-
schuwd voor bijvoorbeeld riksarijders die niet schroomen je te proberen 
op te lichten of te bedreigen. Altijd alert blijven is het devies dus. 
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Recept - Kenchin Jiru 
 
Benodigdheden (4 personen): 
 460 ml dashi 
 100 g stevige tofu, in blokjes van 2,5 cm 
 2 gedroogde shiitake, 30 minuten geweekt 

in 250 ml warm water 
 2 satoimo, geschild in ringen van 2,5 cm of 

indien groot, in halve manen 
 1 el sesamolie 
 1 el plantaardige olie 
 1 vel (20 g) dunne gefrituurde tofu, in de lengte doorgesneden en in 

dunne reepjes 
 1 el shoyu 
 1 lente-uitje, alleen het groene gedeelte, fijngehakt 
 halve blok konnyaku, ongeveer 125 g (naar keuze) 
 halve wortel, geschild en in dunne slierten/schijfjes 
 halve pastinaak, geschild en in dunne reepjes van 5 cm 
  
Bereidingswijze: 
Laat de shiitake uitlekken, bewaar het vocht en snij ze in dunne reep-
jes. Gebruik desgewenst een theelepel om hapklare stukjes konnyaku 
te maken. Spoel het zetmeel van de satoimo, laat uitlekken en dep 
droog met keukenpapier. Verhit een grote steelpan of wok op middel-
hoog vuur, voeg de sesam– en plantaardige olie toe en wok de wortel, 
pastinaak, shiitake en desgewenst, de konnyaku 1-2 minuten op hoog 
vuur. Voeg het kookvocht van de shiitake en de dashi toe en breng aan 
de kook. Zet het vuur laag en voeg de satoimo, de stevige en gefrituur-
de tofu toe, en breng op smaak met de shoyu en 1 theelepel zout. Kook 
nog vijf minuten op middelhoog vuur of tot alle groenten net zacht is. 
Haal de pan van het vuur, bestrooi de groentensoep met lente-ui en 
serveer in kommen. 
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Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 

• Als je supersnel bent met beentechnieken, sneller dan iemand kan 
zien, je een Hagemeijertje doet 

• Menigeen de laatste tijd overrompeld is door deze flitsende been-
technieken 

• Karel deze maand 40 jaar is geworden 

• Hij dan eindelijk een grote knul is en van zijn moeder eindelijk al-
leen op zijn fietsje mag rijden 

• De auto van Nick weer fris ruikt 

• Karelimero betrekking heeft op iemand met een eierschaal op zijn 
hoofd 

• We erg veel vrijwilligers hebben die zich keihard inzetten voor on-
ze vereniging 

• Wij erg trots zijn op deze mensen en het enorm waarderen dat zij 
zich zo voor de club inzetten 

• Chantal heeft laten zien dat ze een aardig partijtje kan knokken 

• De assistentenopleiding al enkele maanden bezig is en daar veel 
nieuwe assistenten aan meedoen. 

• Ze zelfs huiswerk krijgen en lesjes moeten voorbereiden 

• De jeugdgroep enorm aan het groeien is en de zaal bijna tot aan 
de nog gevuld is op sommige dagen 

• Er door iedereen keihard wordt getraind en je dat ziet in de voort-
gang 

• Het jaar bijna weer voorbij is en we weer veel hebben gedaan met 
zijn allen 

• We volgend jaar ook weer een intensief jaartje tegemoet gaan. 

• We eerst starten met de oliebollentraining op vrijdag 11 januari 

• Daar ook alle ouders/verzorgers/broers en 
zussen/ neven en nichten/ ooms en tantes 
bij welkom zijn. 

• We ook alle donateurs hiervoor zullen uit-
nodigen. 

• Dit dus weer een uitermate gezellige trai-
ning wordt. 

• We op woensdag 19 december een Kerst-
borrel houden om het sportieve jaar af te 
sluiten. 
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Wist-je-datjes 
 
Wist je dat: 
 

• We op zaterdag 2 februari weer gaan strijden voor superprijzen op 
de jaarlijkse bowlingcompetitie 

• Deze bowlingmiddag voor alle leden is, dus de jeugd en de senio-
ren 

• Als je langdurig ziek bent of op een andere manier verhindert om 
lange tijd te komen trainen, je tijdelijke stopzetting van de contribu-
tie kunt aanvragen bij het bestuur 

• We nog mooie, stevige T-shirts hebben met het Shotokan logo heb-
ben in het “winkeltje” van Marc 

• Je daarmee onze club een beetje steunt 

• We met de activiteiten-cie al bezig zijn om een leuk jeugdkamp te 
organiseren 

• De “grote” meiden dit jaar hierin ook een rol gaan spelen 

• We uitkijken naar de nieuwe introductiefilm. 

• Mensen hier nu al voor gecast worden …. 
 
… Dit weer het einde is van deze Yoi. 
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