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Verjaardags-
kalender 

 
1 november: 
Peter Hochs 
 
14 november: 
Camilla van den Boorn 
 
15 november: 
Wen Liem 
 
19 november: 
Gjalt van Hes 
 
23 november: 
Tarik Salem 
 
26 november: 
Deborah Brouwer 
 
28 november: 
Rouaida Arbib Akkioui 
Hans ter Steege 

 
 
 
 

Nieuws 
 
Shu Ken Ma Shi Clubkrant 
Vanaf deze maand zal elke maand de Shu Ken Ma Shi Clubkrant 
verschijnen. Hierin zullen de leden op de hoogte gebracht worden 
van belangrijke gebeurtenissen, worden technische aspecten van 
het karate behandeld en zullen allerlei interessante artikelen over 
karate gepubliceerd worden. Ook hebben we een verjaardags-
kalender en iedere maand een interview met één van de leden. 
Deze eerste keer zal onze sensei, Frans, geïnterviewd worden, 
maar ook jij komt een keer aan de beurt! Aangezien deze clubkrant 
er voor de leden is, zullen de leden de kans hebben om vragen te 
stellen over bv. karate, de club en andere zaken. Deze zullen ook in 
de clubkrant behandeld worden. 
 
Karate Olympisch? 
Op de website van de KBN is te lezen dat de World Karate 
Federation heeft gemeld dat karate op de shortlist van 5 sporten 
staat die mogelijk in aanmerking komen om aan het Olympisch 
Programma mee te doen. 
Verdere besluitvorming hieromtrent zal in juli 2005 plaatsvinden 
gedurende de IOC-sessie in Singapore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Techniek van de maand: Zenkutsu dachi 
 
De zenkutsu dachi is de voorwaartse stand. Het is de eerste karatestand die je 
leert als je met karate begint en ook de meest gebruikte. De meeste 
technieken worden in deze stand gemaakt, zoals in de plaatjes hiernaast de oi 
zuki en de gedan barai. De zenkutsu dachi moet je op de volgende manier 
maken: 
 

1. De beide hielen dienen op heupbreedte te staan. 
2. Zowel de voorste als de achterste voet wijst naar voren. 
3. De voorste knie staat recht boven de voorste voet en de achterste knie 

is gestrekt. 
 
Deze stand kent 2 variaties in de positie van de heup. Op het bovenste plaatje 
hiernaast staat de heup in de “shomen”-positie, d.w.z. maximaal ingedraaid. 
Een andere mogelijkheid, veel gebruikt bij weringen, is de “hanmi”-positie, 
waarbij de heup maximaal uitgedraaid is, zoals in het onderste plaatje 
hiernaast. 
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Vragen van leden 
 

In deze rubriek zullen vragen van leden 
beantwoord worden, dus heb je vragen over de 
club, karate in het algemeen, de inhoud van 
deze clubkrant of wat dan ook, stuur ze op naar 
clubkrant@shukenmashi.nl, dan worden ze in 
de clubkrant behandeld! 
 
Hoe zit het met de contributie en het  
lidmaatschap? 
De contributie bedraagt €18,- per maand. U-pas 
leden krijgen een korting van 10%, voor hen 
bedraagt de contributie €16,20 per maand. De 
contributie van een jaar wordt verspreid over 12 
maanden. Daarom wordt maandelijks, 12 
maanden per jaar, hetzelfde bedrag aan 
contributie betaald. Er worden het hele jaar 
trainingen gegeven, in de zomer gebeurt dit 
volgens een aangepast rooster. Als je lid bent 
van Shu Ken Ma Shi mag je meerdere malen per 
week trainen, afhankelijk van je band kun je 
zelfs 5 keer per week komen trainen! Om lid te 

worden van Shu Ken Ma Shi moet je inschrij-
vingsformulieren invullen en inleveren. Deze 
zijn verkrijgbaar tijdens de trainingen of te 
downloaden via de website. Het opzeggen van 
je lidmaatschap kan maandelijks en moet 
schriftelijk bij de penningmeester gebeuren. Je 
inschrijvingsformulier en je opzeggingsbrief kun 
je inleveren bij Frans Baggen of bij het bestuur 
(Ingrid, Gjalt en Sioe-Yien). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interview met: onze sensei, Frans Baggen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frans Baggen, geboren op 
6 september 1965 in Helle-
voetsluis en oprichter van 
Shu Ken Ma Shi, in het 
dagelijkse leven werk-
zaam als leraar tekenen/ 
techniek en coördinator 
van de tweetalige afdeling 
van zijn school. Daarnaast 
mentor van een tweede 
klas. Getrouwd met Marja 
en vader van Boris en 
Kjeld. 

Hoe ben je met karate begonnen? 
Gewoon, bij de school om de hoek (Nou ja, in het naburige dorpje 
Nieuwenhoorn). Ik was 15 en wilde graag net zo sterk en wijs worden als 
Kwai Chang Kane uit Kung Fu. 
 
Wat is je uiteindelijke doel in het karate? 
De kata Meikyo werkelijk (laten) begrijpen. 
 
Doe je nog andere sporten behalve karate? 
Karate is geen sport, al bestaat er wel sport-karate. En het antwoord is nee. Ik 
doe ter ondersteuning af en toe wel aan krachttraining en in het verleden heb 
ik Katori Shinto-ryu Ken-jutsu getraind en geschermd, gejudood en af en toe 
een lesje Aikido, Jiu-jitsu, Tai-Chi, etc. gedaan. Maar karate is zo compleet; ik 
heb geen behoefte aan iets anders. Ik ga op de fiets naar school; telt dat ook 
mee? 
 
Op welke plaats komt karate in je leven, in termen van  
belangrijkheid? 
Het zal je misschien verbazen, maar karate heeft voor mij nooit op de eerste 
plaats gestaan, om de eenvoudige reden dat het voor mij altijd middel is 
geweest en nooit doel. Ik ben echter van mening dat je bij alles wat je doet er 
voor de volle honderd procent in moet springen om eruit te kunnen halen aan 
ervaring wat erin zit. Met halfslachtigheid kom je nergens. 
 
Waar heb je de grootste hekel aan? 
Ik zou het werkelijk niet weten. Stilstand?  
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Artikel: De geschiedenis van 
Funakoshi (deel 1) 

 
Gichin Funakoshi werd op 10 november 1868 geboren op 
Okinawa. Omdat hij te vroeg geboren werd, dachten zijn 
vader Gisu en zijn moeder dat hij niet lang zou leven. 
Zijn opa Gifuku onderwees hem in het Confucianisme, 
een sociale leer die de Japanners aan het einde van de 
veertiende eeuw uit China hadden overgenomen. Dankzij 
het Confucianisme waren de mensen op Okinawa erg 
kalm, beleefd en hoffelijk. Criminaliteit en geweld 
kwamen er weinig voor en goede manieren stonden hoog 
in het vaandel. 
 
Op zijn elfde begon Funakoshi met karate bij Yasutsune 
Azato, de vader van een van zijn schoolvrienden. Zijn 
doel was het verbeteren van zijn gezondheid, maar al 
snel merkte hij dat hij het heel leuk vond. Na een paar 
jaar was hij niet meer het fragiele kind dat hij ooit was. 
Overdag ging hij naar school en ’s avonds ging hij naar 
het huis van zijn meester waar hij kata’s keer op keer 
oefende, soms wel maanden achter elkaar, totdat zijn 
meester tevreden was over het resultaat. Het keer op keer 
herhalen van een kata vond hij verschrikkelijk. De    

lessen waren zeer 
streng en Funa-
koshi mocht pas 
met het volgende 
kata beginnen als 
zijn meester vond 
dat hij begreep 
waar hij mee 
bezig was. 
 
 
 
 
Volgende keer: 
Hoe Funakoshi  
zelf leraar werd. 

 
 

Bijzondere uitspraken 
 van de sensei 

 
“Bij het bunkai neem je altijd 2 partners mee, als de ene 
net hersteld is, heb jij de andere alweer naar de grond 

gewerkt. En als je heel hard slaat, dan neem 
 je er gewoon 4 mee.” 

 

Agenda 
 
zondag 7 november: 
Examens 1e t/m 5e dan in Sporthal 
Lunetten, Utrecht 
 
Woensdag 10 november: 
Karten met de club! 19:30 verzamelen 
bij het Stedelijk Gymnasium 
 
zaterdag 13 en zondag 14 november: 
N.K. Jeugd Kumite in Sporthal 
Lunetten, Utrecht 
 
donderdag 18 t/m zondag 21 november: 
W.K. Senioren in Mexico 
 
zondag 28 november: 
Stage van sensei Jaap Smaal 
bij Dokan 
 
zondag 12 december: 
N.K. Cadetten, Junioren  
Kumite/Kata/Alle categorieën 
 
zaterdag 18 december: 
Stage van sensei Dirk Heene 
bij Dokan 
 
donderdag 23 december: 
Shu Ken Ma Shi examens, 19:00 in het 
Stedelijk Gymnasium 
 
zondag 16 januari: 
N.K. Teams Kumite Jeugd, Cadetten, 
Senioren in Sporthal Lunetten, Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Gert-Jan Schouten 
Cambridgelaan 235 
3584 DZ Utrecht 
Voor vragen en opmerkingen: 
clubkrant@shukenmashi.nl 
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