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Torii 

Nieuwsbrief 
 

Feestdagen 
 

Het einde van het jaar is alweer nabij. Afgelopen jaar was een goed jaar voor Torii. We 
begonnen met de viering van ons jubileum, vervolgens de stage met Curtis sensei en tenslotte 
hebben we voor de eerste keer een eigen nationale stage verzorgd. 
Het is ons gelukt om een pand aan te kopen voor de realisatie van een nieuwe dojo, de 
toekomst van Ki-Aikidoschool Torii lijkt al weer voor een volgende generatie gewaarborgd. 
Wij zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet en hopen dat u dat ook doet. 
 
 
Daarom wensen wij iedereen: 
 

Prettige Kerstdagen  
en een 

Gelukkig Nieuwjaar 
 

In dit nummer: 
1. Vakantie. 
2. Jubileum. 
3. Stages. 
4. Felicitaties. 
5. Korte mededelingen. 
6. Extend ki. 

 
1. Vakantie. 

 
Tijdens de feestdagen zijn de dojo’s in Helmond en Krefeld gesloten. Ze beginnen weer op 
dinsdag 6 januari. In Venlo wordt gewoon doorgetraind, iedereen is er van harte welkom. 
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2. Jubileum. 
 

Dit jaar staat de Nieuwjaars training op zaterdag 2 januari in het kader van het 18 jarig 
bestaan van Ki-Aikidoschool Torii. Het programma is als volgt: 
 
 Van 13.00 – 14.30 Ki-les 
 Van 14.30 – 15.00 Nieuwjaarsthee   
 Van 15.00 – 16.30 Ki-Aikido 
 Van 17.00 – 20.00 “Lopend/zittend Buffet” 
  
Deelname is gratis er is dus geen enkele reden om niet deel te nemen !!!! meld je wel even 
van tevoren aan vanwege de catering. 

 
   

3. Stages. 
 

v Op 31 januari 3 stijlen stage Papendal 
v Op 21 en 22 mei stage met Curtis sensei.  
v Van 30 juli tot 3 augustus geeft Toby een zomerstage in Duitsland, hieraan kan 

iedereen deelnemen. 
v In april is de districtsstage in Veghel 
v Daarnaast zijn er weer de gebruikelijke wapentrainingen in de sporthal. Voor de 

data kun je de website bezoeken. 
 
 

4. Felicitaties. 
 

Vanaf deze plaats feliciteren wij: 
  

Udo Kostorz   3e Kyu 
Jens Koopmann  2e kyu 

 Charlotte Grüning  1e kyu 
 Frans Steinmann  Shoden 

Carlo Verhappen    Nidan 
Daniël Khosseini  4e kyu 
Christel Buchloh  Nidan 
 
 
 

5. Korte mededelingen. 
 
 

v Let op, per 1 januari 2016 wordt het lesgeld verhoogd naar € 34,= per maand vooruit 
te betalen. Geef de wijziging tijdig aan je bank door. 

v Mocht je nog een bijdrage willen leveren voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over je 
ideeën over en ervaringen met het Ki-Aikido en de Ki-principes. Dan kun je die 
mailen naar: info@ki-aikidoschool-torii.nl 
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6. Extend ki. 
 

 
Als het begrip zend ki uit wordt gedefinieerd als: 
 
De perceptie van iets wat onduidelijk is, met het doel daar meer duidelijkheid over te 
krijgen. 
 
Dan betekent dit, dat er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen de mens en zijn 
omgeving. Ki wordt uitgezonden, ki keert terug. Wanneer deze wisselwerking stopt dan 
eindigt het leven. De mens communiceert als het ware altijd met zijn omgeving om deze beter 
te leren kennen. Dit geldt ook voor mensen onderling. We leren elkaar beter kennen door 
blijvend te communiceren. Stopt de communicatie dan stopt de relatie. De strijd begint. 
Laten we ki uitzenden naar onze omgeving, naar de mensen die we lief hebben en naar al 
diegenen die een veilige haven zoeken in deze onrustige wereld. 
 
 
 

 
 
 
 
Ad Voogels. 
 

 
   


