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Torii 

Nieuwsbrief 
 

Vakantie 
 

De vakantieperiode is voorbij en een nieuwe periode breekt aan. Een periode die bol staat van 
de veranderingen. De meest opvallende is wel de start van de reguliere lessen in de nieuwe 
dojo. Toby Voogels sensei neemt hier de dagelijkse leiding op zich.  
Het project aan de Cederhoutstraat is hiermee nog niet klaar. Er komt een complex met 
woonhuis, dojo, verblijfsruimtes voor gasten en kantoor. We verwachten dat het geheel in de 
loop van 2017 gereed zal komen. 

 
In dit nummer: 

1. Lestijden. 
2. Stages. 
3. Felicitaties. 
4. Korte mededelingen. 
5. Mind moves body. 

 
 

 
   

1. Lestijden. 
 
Let op: De lessen beginnen weer op maandag 15 augustus. 
 
De lestijden in de nieuwe dojo worden: 
 
  Maandag 20u00 tot 21u30  ( T. Voogels ) 
  Dinsdag   20u00 tot 21u30 ( A. Voogels ) 
  Woensdag 20u00 tot 21u30 ( C. Verhappen ) 
  Donderdag 20u00 tot 21u30 ( T. Voogels ) 
 
De opmerkzame lezer ziet dat er een dag extra trainen ingepland is. 
Na lange tijd is het eindelijk weer mogelijk om reguliere lessen te volgen bij Toby 
Voogels sensei. 
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2. Stages 
 
 

 Zondag 11 september lerarenstage dojo Cederhoutstraat (bijscholing van de leraren) 
 Zondag 25 september misogi en wapentraining. 
 8 en 9 oktober stage met Europese leraren. 
 22 en 23 oktober stage Spanje met Toby Voogels sensei. 
 23 oktober misogi en wapentraining. 
 19 en 20 november Nationale ki-aikidostage JBN/NCA. 
 13 november dan examens JBN 
 Zondag 27 november misogi en wapentraining. 
 Zondag 11 december meerstijlenstage Hillegom met Toby Voogels sensei. 

 
Voor de meest actuele informatie betreffende de stages kun je het beste het nieuws volgen op 
de website. 

 
 

 
3. Felicitaties. 

 
 

Vanaf deze plaats feliciteren wij: 
  

Eric Kathmann   2e Kyu 
Daniela Wiesenthal  Shokyu en 5e Kyu 

 Rudy Gruijters  4e kyu  
Daniël Khosseini  Chukyu 
Louis van der Zanden  1e kyu 
 

Laten we hopen dat het bereiken van een hoger niveau de geslaagde motiveert om met frisse 
moed door te gaan naar de volgende mijlpaal.  

 
 
 

4. Mededelingen. 
 

Nog steeds staan er slippers in de oude dojo, je hebt nog een week de tijd om ze op te 
halen of je te melden dat we ze moeten bewaren daarna gaan ze naar de 
kledingcontainer. 
 
Het mag duidelijk zijn dat verhuizing naar een nieuwe locatie gepaard gaat met 
aanloopproblemen. Een van de problemen is het parkeren op eigen terrein. Door 
omstandigheden zijn de parkeerplaatsen nog niet klaar. Het kan dus zijn dat de auto’s enige 
tijd buiten het terrein moeten worden geparkeerd. Wij wijzen erop dat het heel erg druk kan 
zijn en dat je de auto misschien wat verder weg moet parkeren of op het parkeerterrein bij de 
voetbalclub. 
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5. Mind moves body 

 
 

 
Het begrip mind wordt in het Nederlands vaak vertaald als geest. Dat is prima zolang we het 
maar niet beperken tot het denken. De Mind of geest heeft geen fysieke eigenschappen zoals 
geur of kleur of gewicht etc. Het lichaam is onderworpen aan de wetten van de natuurkunde 
en heeft zijn principes. De geest heeft zijn eigen principes waarvoor andere wetten gelden. Zo 
kan een lichaam nooit sneller bewegen dan het licht en heeft altijd tijd nodig om van A naar B 
te reizen. De geest is er meteen als de gedachte opkomt. 
 
Kunnen we op een positieve manier gebruik maken van de eigenschappen van de geest? 
In veel therapien wordt de geest gebruikt als duwende kracht. Als voorbeeld uit de 
psychologie waar bij je voortdurend tegen jezelf moet zeggen,” ik moet eerst tot 10 tellen 
voordat ik antwoord geef”, of “Ik voel me goed en ik ben gezond”. Hier probeert men om 
door middel van gedachte de geest te bewegen om zodoende het lichaam te veranderen. 
 
De mind of geest geeft ons de mogelijkheid om bewust te zijn van ons bestaan, om na te 
denken over het hoe en waarom van het leven, om relaties aan te gaan met anderen en onze 
omgeving en de levenskracht om te blijven voorbestaan. Het lichaam geeft daar ondersteuning 
aan en verschaft de geest de benodigde informatie middels de zintuigen. Het lichaam heeft 
dus een dienende functie en zal de geest volgen. De geest is geen duwer maar een 
voorttrekker 
 
Met andere woorden: Mind moves and body follows. De geest beweegt en het lichaam volgt.   
 
Dus laten we een open positieve instelling naar anderen en onze omgeving uitstralen en ons 
lichaam zal deze positiviteit volgen. 
 
Ad Voogels.  

 


