
Shu Ken Ma Shi 
 

 
 

Clubkrant 
 
 
Nummer 9 – september 2005 
 

 
In dit nummer: 
 
2- Verjaardagskalender 
2- Nieuws 
3- ShuKenMaShiSuperSurvivalKaratedoKamp 2005 
5- Interview met: Joyce van Soest 
6- 2 Anekdotes 
6- Bijzondere uitspraken van de sensei 
6- Agenda 
6- Colofon



Verjaardags- 
kalender 

 
7 juli: 
Rutger van Petersen 
 
21 juli: 
Kimberly Aarts 
 
23 juli: 
Martine van Eyk 
 
26 juli: 
Sabien van der Schoot 
 
28 juli: 
Duane ter Steege 
 
3 augustus: 
Adriaan Schipper 
 
4 augustus: 
Edward MacGillavry 
 
9 augustus: 
Hilco van Elten 
 
19 augustus: 
Tanja Beerepoot 
 
24 augustus: 
Jan Aarts 
 
26 augustus: 
Omar Elarbaji 
 
28 augustus: 
Marjolein van Zuijlen 
 
30 augustus: 
Luc Aerssens 
 
2 september: 
DJ English 
 
4 september: 
Dionne Ulfman 
 
6 september: 
Simone Luning 
 
6 september: 
Frans Baggen 
 
15 september: 
Diederik Pomstra 
 
30 september: 
Roen Roomberg 

Nieuws 
 
Kata scheidsrechter 
Na het behalen van haar kumite licentie op 29 mei, heeft Joyce van Soest 
nu ook haar scheidsrechtersbevoegdheid voor kata behaald tijdens de 
Zuid Nederlandse Kampioenschappen Kata voor de Jeugd. 
 
Examenuitslagen 
Eind juni was het weer zover: Examens. De jeugd en de volwassenen 
werden deze keer verdeeld over 2 dagen, vanwege het grote aantal 
deelnemers. De uitslagen waren als volgt: 
 
Sem Runge   -1e gele slip 
Camille van den Boorn -2e gele slip 
Isa Kleijburg   -2e gele slip 
Arianne Storoni  -2e gele slip 
Francis Blokhuis  -7e kyu 
Dionne Ulfman  -7e kyu 
Maxelle Runge  -7e kyu 
Yaela Fedi   -7e kyu 
Illias Sabahi   -7e kyu 
William Meijer  -7e kyu 
Tarik Salem   -1e oranje slip 
Sieuwert van Otterloo -5e kyu 
Roy Erkens   -5e kyu 
Kimberly Aarts  -4e kyu 
Gabriëla Aarts  -3e kyu 
Luc Aerssens   -1e kyu 
Sevim Ilgün   -1e kyu  
Wen Liem   -1e kyu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Stage bij Dokan in Zeist 
Een stage die van harte wordt aanbevolen is die van sensei Pascal 
Lecourt uit Frankrijk. Hij geeft op 22 en 23 oktober een aantal stages bij 
Dokan in Zeist. Wil je mee? Neem dan contact op met Frans of iemand 
van het bestuur. Kijk voor meer info op www.dokan.nl. 

Hieronder een aan-
tal geslaagden met 
hun diploma’s 
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ShuKenMaShiSuperSurvivalKaratedoKamp 2005 !!! 
 

Op vrijdag 19 augustus was het eindelijk zover: 
Het langverwachte ShuKenMaShiSuperSurvi-
valKaratedokamp. Vol verwachtingen en mis-
schien een beetje angst verzamelden we om 
18:00 bij het Stedelijk Gymnasium. Na een paar 
instructies vertrokken we. Niet met auto’s of 
fietsen, maar gewoon lopend! De toon was ge-
zet. Na 20 minuutjes kwam de eerste activiteit: 
roeien! Iedereen was nog fris, dus hoewel er een 
aardig stuk geroeid moest worden, werd er toch 
veel gelachen en hadden de meeste mensen er 
weinig moeite mee. Daarna volgde een flinke 
mars naar het noorden. Het werd voor de eerste 
keer echt spannend toen we een autoweg over 
moesten steken. Onder het mom van: “Wie als 
eerste aan de overkant is heeft gewonnen en ik 
verwacht niet dat iedereen het overleeft” (aldus 
de toen nog geliefde sensei), staken we “met 
gevaar voor eigen leven” toch redelijk veilig 
over. Daarna konden we direct even bijkomen in 
het Van der Valk hotel aan de andere kant van 
de weg. Survival bij Van der Valk: Het zou de 
komende dagen wel anders worden! Na de 
rustpauze liepen we verder door het bos, waar 
we heel stil moesten zijn omdat de boswachter 
ons niet mocht horen. Uiteindelijk  hebben we in 
een zandverstuiving ons kamp opgericht waar 
we ook overnacht hebben; de meeste mensen in 
een geïmproviseerde tent van stokken en een 
plastic zeil en de echte bikkels gewoon in de 
open lucht. Al met al was het een gezellige 

eerste nacht, die iedereen zonder kleerscheuren 
is doorgekomen. 

Na amper 3 uur geslapen te hebben werden we 
alweer gewekt voor een ontbijt van yoghurt en 
muesli. Na een flinke tocht door het bos en de 
heide, waarin Tobias ons op allerlei leuke we-
tenswaardigheidjes over allerlei kleine beestjes 
trakteerde, kwamen we op onze eerste trai-
ningslocatie aan. Tijdens het omkleden werden 
we gadegeslagen door een nieuwsgierige kudde 
koeien met daarbij een reusachtige stier, die ons 
erg interessant vond. Toen we aan het trainen 
waren, kwam de stier, die zich een beetje 
bedreigd voelde, met angstwekkende pas op ons 
aflopen! Na eerst een beetje om de groep heen 
gedraaid te hebben, steeds een beetje dichterbij 
komend, stond hij opeens op minder dan 3 
meter afstand van de groep! Bij de meeste 
mensen sloeg de angst om het hart en gingen ze 
toch maar achteruit, waardoor de stier oog in 
oog kwam te staan met onze sensei en serieus 
overwoog om hem aan te vallen! Hij schraapte 
zijn hoeven al over de grond en de sensei stond 
al klaar om weg te springen, maar de stier 
besloot het uiteindelijk toch maar bij schrapen te 
laten. Toen we allemaal tegelijk kiai’s gingen 
maken, werd het de stier echt teveel en ging hij 
toch maar op een afstandje staan. 
 
Nadat de eerste training erop zat, begon weer 
een lange tocht te voet. De meeste mensen 
begonnen de voeten nu al aardig te voelen en er 
werd al wat minder gepraat onderweg, maar de 
sfeer was nog steeds goed. Toen de lunch erop 
zat, kregen we een training van een echte 
instructeur van de officiersopleiding van het 
leger. Gekleed in een legerbroek en legerkisten 

Dit was echt een geslaagd kamp. Alleen had ik 
even een onderbreking omdat ik natuurlijk net 
voordat we door sloten gingen banjeren en een 

training van een militair kregen, door mijn 
knie ging. Ik hoorde de mensen al roepen: “Ja 
hoor, net nu zeker!” Dus toen zat ik thuis en 

naar mate de tijd verstreek werd ik steeds 
chagrijniger. Ik wilde terug. Ik hoorde mijn 
moeder gewoon wensen dat Frans of iemand 

anders snel belde zodat ik terug kon, want hier 
hadden ze ook niet op gewacht. Uiteindelijk 
zat ik in de auto terug naar kamp. Toen we 

met de boot werden opgehaald dacht ik: “Wat 
hebben ze nou weer bedacht?” Maar ik was 
weer blij, en dat kwam niet alleen omdat de 

patatzak naast me stond hoor!!! 
 

-Maxelle- 
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met daarboven een karatepak en zwarte band, 
was het een heel indrukwekkend iemand. Zijn 
training was niet minder indrukwekkend: We 
hebben bijna twee uur lang oefeningen met low-
kicks gedaan en ondanks dat de schenen na een 
tijdje toch wel pijn gingen doen, was het een 
fantastische training! Hoewel een grote en sterke 
vent, kon er met de trainer ook gelachen wor-
den: nadat we door de boer van z’n land 
geschopt werden  (niet letterlijk, want dat 
durfde de boer niet), werden er op het fietspad 
nog een paar fietsers voor de gek gehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de training moest er weer een flink stuk 
gelopen worden, waarbij de voeten weer aardig 
op de proef gesteld werden. Uiteindelijk ston-
den we voor een heel groot gebied van weilan-
den en maïsvelden. We moesten naar de andere 
kant van dat gebied, dus de oplossing was heel 
simpel: Dwars door de weilanden en de sloten 
heen! In het begin kon er nog over de sloten 
gesprongen worden, maar op een gegeven 
moment kon niemand meer aan een nat pak 
ontsnappen. Ondanks de vele kilometers met 
kletsnatte kleren door sloten, greppels en andere 
obstakels, hadden we de grootste lol en was dit 
volgens velen een van de leukste onderdelen 
van de hele tocht! Misschien kwam dat ook 
omdat het water toch wel lekker verkoelend 
werkte op de voeten. Toen we na de slotentocht 
een korte pauze gehad hadden, begon het minst 

leuke gedeelte: Een kilometerslange voettocht 
over hard asfalt. Dit was verreweg het zwaarste 
voor de voeten en we hadden elkaars steun hier 
echt nodig om erdoorheen te komen. Maar 
uiteindelijk hebben we het gered, om daarna uit 
te rusten op de boot van René, die ons, temid-
den van een feestelijk waterspektakel, naar een 
eiland bracht waar we gingen barbecuen, al-
vorens als een blok in slaap te vallen. 
 
De laatste dag, zondag, was eigenlijk een beetje 
een rustdag. Het ergste zat erop en iedereen was 
weliswaar moe, maar de stemming zat er nog 
goed in. We begonnen met een boottochtje, weer 
met René’s boot, van het eiland af, waarna we in 

Na vijf maanden buitenland ('dus' niet 
sporten) en koud twee karate trainingen, gaf ik 

me enthousiast op voor het ShuKenMaShi-
SuperSurvivalKarateDoKamp2005! Niet 

vermoedend dat dit toch een tikkie zwaarder 
zou zijn dan ik dacht. “Ach, wat meer 

incasseren dan op conditie moet lukken,” 
dacht ik nog. Nou dat heb ik geweten! Dat 

incasseren ging prima en achter elkaar door en 
die korte nachtjes - vooral de eerste in de 

soesterduinen van nog geen twee uur - braken 
me helemaal op. Op de automatische piloot 

zette ik steeds mijn ene been voor het andere, 
50 kilometer lang, totdat ik low-kicks voor 

mijn kiezen kreeg en een slotenloop! Ik werd 
eindelijk wakker (mede dankzij het eten! ;-) en 

kickte en baggerde er op los. De KMA-
training was super leuk en wie had gedacht 

dat door sloten baggeren ook zo leuk kon zijn! 
Daar stonden we met z'n allen, de vliegen om 

ons heen zwervend, stinkend, bezweet, nat. 
Dit is survival. Met de touwbruggen van de 
volgende dag was het echt compleet, vooral 
toen we lekker bij konden komen en liedjes 

gingen zingen, nog een aikido training op het 
strand kregen en ons daarna in onze eigen 

GVU bus zingend naar de pizzeria begaven 
(ja we hebben ook gerelaxed). Het aandenken 
van de route met alle activiteiten ingetekend 
(ik heb er slechts een paar uitgelicht, maar de 
niet genoemde waren er niet minder om!) en 
alle namen achterop, staan tromfantelijk op 

mijn kamer om mee te pronken! Net als onze 
echte karate-kid-hoofdband! Gelukkig kan ik 

zeggen: I survived. 
 

 -Vivian- 
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de bus stapten en op weg gingen naar een 
survivalparcours. In de bus werd door veel 
mensen lekker verder geslapen of gepraat. Het 
survivalparcours bestond uit een aantal touw-
bruggen en was niet echt moeilijk. Het was de 
ideale manier om de laatste dag lekker rustig 
door te komen. Na het parcours gingen we nog 
een liedjeswedstrijd doen die gewonnen werd 
door de groep van de uiterst swingende Wen en 
daarna stapten we weer lekker de bus in. 
 
Het laatste actieve gedeelte van het kamp vond 
plaats op het strand aan de kust. Hans gaf hier 
een hele goede les met stokken, waarbij het hele 
strand – op een afstandje natuurlijk – stond toe 
te kijken! Maar dat deerde ons niet en na de les 
van Hans gingen we een kata in de zee lopen. 
Dat was een van de meest enerverende momen-
ten van het hele kamp: De toch wel stevige 
branding in je rug gaf je het gevoel alsof je 
vleugels had! Na de training werd er nog even 
gezwommen voordat we het kamp afsloten met 
de lang naar uitgekeken pizzeria in Haarlem. 
Eenmaal met de bus terug in Utrecht keek 

iedereen terug op een zeer geslaagd kamp. Om 
kort te gaan: Het was super! Het was zwaar en 
spannend en leuk en gezellig en nog veel en veel 
meer. Een schitterend begin van het nieuwe 
karate-do seizoen. We willen de deelnemers en 
de vele vrijwilligers allemaal heel hartelijk be-
danken voor de onmisbare en fantastische inzet. 
De onderlinge sfeer was geweldig. Gelukkig is 
iedereen weer gezond thuis gekomen, met veel 
vieze was, rode wangen en vele stoere verhalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Interview met: Joyce van Soest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joyce van Soest, 
geboren op 10 juni 
1978 en momenteel 
woonachtig in Har-
melen.  
 
Werkzaam bij So-
geti Nederland; een 
grote ICT-dienstver-
lener. 
 
 
 

Hoe ben je met karate begonnen? 
Ik deed aan judo en was daar niet zo goed in. Toen Frans op de vrijdagmiddag bij 
het Gregorius karateles ging geven ben ik mee gaan doen in de hoop dat ik dan beter 
werd met judo, maar ik kwam er al snel achter dat ik karate eigenlijk veel leuker 
vond. 
 
Doe je nog andere sporten behalve karate? 
Ik doe momenteel aan Kobudo (Japanse wapenkrijgskunst). Dat train ik in 
Amsterdam bij Gert-Jan Martens. Voorheen heb ik ook Judo, Tai Chi, Capoeira en 
een klein beetje Tae Kwon Do gedaan. En ik vind het interessant om bij andere 
karatestijlen in de keuken te kijken. Door de verschillen en overeenkomsten te zien 
leer je erg veel. Ik vind het leuk om breed te kijken en houd van afwisseling. Verder 
vind ik het fijn om te wandelen, vooral in de bergen en in de winter glijd ik daar 
weer graag vanaf op de latten. En bij goed weer wil ik nog wel eens een stukje 
kajakken. 
 
Waar heb je de grootste hekel aan? 
Blessures. De laatste jaren ben ik eigenlijk chronisch geblesseerd. Daardoor kan ik 
met sommige oefeningen niet meedoen, en kan ik bijvoorbeeld niet meer diep in m'n 
standen staan. Ook kan ik nog maar weinig explosief bewegen. Het belemmert me in 
het trainen en dat is erg frustrerend. 
 
Wat is je doel in het karate? 
Plezier hebben! Gezellig met elkaar bezig zijn, nieuwe dingen leren of juist 
bestaande dingen verdiepen, lachen, dat vind ik erg belangrijk. 
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2 Anekdotes 
 

Karatemeester Kanken Toyama vertelde zijn leerlingen: 
“Geheime technieken beginnen met basistechnieken; 
basistechnieken eindigen met geheime technieken. Er zijn 
geen geheimen in het begin, maar er zijn wel geheimen 
aan het eind. De sleutel tot succes is hard trainen.” 
 
In 1947, tijdens de Amerikaanse militaire bezetting van 
Japan, werd Toyama plotseling aangevallen door een 
groep dronken Amerikaanse soldaten. In die tijd was het 
voor Toyama zinloos om terug te vechten, aangezien hij 
dan zeker voor lange tijd in de gevangenis zou belanden 
wegens het verwonden van een Amerikaan, ook al was 
het uit zelfverdediging. Toyama liet alle klappen over 
zich heenkomen, maar hield er geen verwondingen aan 
over. Sterker nog: hij had nauwelijks blauwe plekken. 
Een deel van de traditionele karatetraining bestaat uit het 
harden van het lichaam en het zich vullen met 
beschermende energie voor juist zo’n situatie waarin het 
niet mogelijk is de klappen af te weren. 

 
 
 
 
 
 

Tesshu hield niet van mensen die anderen op hun 
zwakke punt aanvielen om overwicht te krijgen. Hij zei: 
“In de trainingszaal en in het dagelijks leven moet je 
nooit misbruik maken van andermans zwakheid. Strijd 
altijd op het hoogste niveau.” 
 

Bijzondere uitspra-
ken van de sensei 

 
Over het survival-kamp: 

“Jullie moeten allemaal mee, want: 
Hoe meer zielen, hoe lager de kosten.” 

 

 

Agenda 
 

zondag 9 oktober: 
8e Open West-Brabantse 
Kampioenschappen Kata/Kumite 
Jeugd/Senioren in Wouw 
 
zaterdag 22 en zondag 23 oktober: 
Stage van sensei Pascal Lecourt bij 
Stichting Dokan in Zeist 
 
zondag 27 november: 
Examens dangraden 
 

 

Colofon 
 

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

 

 

Strip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


