
                                       
Links bovenin staan de Japanse karakters van Shisei. Onder de tijgerkop staat van links naar rechts: Shotokan, karatedo en Shisei. 

 
 

Vandaag ontvangen jullie de 7
e Yoshi van Karatedo Shisei. 

De naam Yoshi heeft niets te maken met de dino van Super Mario. De Yoshi is begin 1980 geïntroduceerd als 
clubblad om elkaar te verbinden, daar waren, en zijn we nog steeds, gelukkig mee.  
De gedachte en vertaling achter de naam Yoshi =  Interesse, aandacht, belangrijk, beter, gezegend en gelukkig. 

 
 
Time-out Shahira 
 
Shahira neemt een voorlopige time out in verband  
met haar studie geneeskunde dat een steeds grotere druk  
neemt op haar vrije tijd. Gelukkig blijft Shahira betrokken  
bij de club en zal oog gewoon karateleraar bij ons blijven.  
Hoelang de time out precies gaat duren is nu nog niet bekend.  
Shahira blijft de karate pakken en andere attributen regelen.  
Dus mocht je een nieuw pak nodig hebben laat het dan gerust  
weten aan de aanwezige leraar en die neemt dan contact op met Shahira.  
 
Agerbeek cup 
Op zondag 15 april 2018 is er weer een Agerbeekcup. 
Dit keer in Sportcentrum de Waterakkers, Kerkweg 217,  
1964 KJ Heemskerk 
Geef je vandaag en volgende week nog zo snel mogelijk op aan Sensei Max  of Leon. 
Doe dat wel uiterlijk woensdag 21 maart 2018  
Volgens mijn gegevens gaat dit om de 30e Agerbeekcup. 
 
Agerbeek-cup Historie 
Eind jaren zeventig  wilde wij wel wat wedstrijdjes organiseren om te kijken hoe wij bezig 
zijn met karate ten opzichte van andere clubs. Zo nodigde wij Zanshin uit om ervaringen te 
delen. In die tijd had onze sensei nog 2 clubs, Heemskerk en Krommenie. Later kwamen daar 
Amstelveen en Nieuwkoop bij. Guus ( de Saeger, sempai van Heemskerk) vonden het leuk 
om die clubs ook uit te nodigen en in 1988 werd voor het eerst de Agerbeek-cup 
georganiseerd in Heemskerk. Waar we dit jaar wederom naar toe gaan. De Agerbeek cup is 
voor iedereen die ervaring wilt opdoen en leren omgaan met de spanning van een toernooi. 
 
 
Crommenije Sporthal 
Vanuit scholen krijgen we signalen dat zij vermoedelijk in april gaan gymen in de 
Crommenije. Helaas heeft het bestuur nog steeds geen definieve datum door gekregen. 
Zodra het bestuur heeft gehoord dat de aanpassingen in de Crommenije zijn gerealiseerd 
dan geven wij dat direct aan jullie door en laten we het weten wanneer we definitief in de 
Crommenije gaan trainen. 
Adres sporthal de Crommenije: Rosariumpark 1, 1561 TV Krommenie.  
 

 

姿勢 

 



 
 
 
Vorige maand schreef ik in de Yoshi dat er ook andere activiteiten werden opgestart om 
naamsbekendheid te creëren.  

Deze verklappen we nog niet. Weten jullie dat dit nieuwe stickers zijn van Shisei ? 
Je mag een sticker gaan vragen aan mevrouw Sacha Groen of Sandra Luhukay. 
 
Ook wordt er een plan gemaakt om adverteerders te trekken naar de website. Hierdoor 
kunnen we eventueel reclamegelden ontvangen.  
We hebben dan weer een aantal bikkels nodig voor de club om Flyers 
uit te delen. Wie weet verschijnen jullie dan ook in de Yoshi.  
 
Krant of internet 
In de Krommenieër heeft een stuk gestaan over de demonstratie van 10 februari.  
De demo was geslaagd ! Op onze website kun je de stukjes die in de krant hebben gestaan  
Terugvinden: zie in menu pagina “Yoshi & Nieuws”.  
 
Op de website is een carousel gerealiseerd, nu staan er teksten, die  
vrij eenvoudig kunnen worden aangepast. De carousel is bedoeld 
om adverteerders te tonen. Weet jij iemand of heb je iemand in de 
familie die een advertentie voor een jaar wil laten plaatsen. Neem dan contact op met 
Leon of Shahira. 
 
Yoshi’s niet ontvangen  

 
Ben je een nieuw lid of heb je de    vorige Yoshi’s niet ontvangen, geen 
probleem! Op de website staan    nu ook de oudere yoshi’s  
  
Daar staan ook stukjes die in de krant of op online dagbladen hebben gestaan. Veel 
leesplezier. 
 

Belangrijke data 
  

  

1 april 2de International Amsterdam KarateCup 

15 april 2018 De Agerbeekcup Sporthal de Waterakkers te 

Heemskerk 

 
De volgende Yoshi verschijnt in maart  2018 
 

 
 

TE KOOP ! 
Er zijn nog enkele karate boeken te koop. 

Tevens zijn er houten tanto’s (oefenmessen) te koop vanaf 2€ t/m 4€ 

De opbrengst gaat naar de club.  

 

https://www.kbn.nl/agendapunten/2nd-international-amsterdam-karate-cup/

