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Verjaardags-
kalender 

 
13 februari: 
Sioe-Yien Oei 
 
14 februari: 
Francis Blokhuis 
 
20 februari: 
Sem Runge 
 
21 februari: 
Elise Brandwijk 
 

 
 
 
 

 

Nieuws 
 
Shu Ken Ma Shi geeft fantastische show weg in Stadsschouwburg 
30 en 31 januari hebben (v.l.n.r.) Sammy, Francis, Emiel, Maxelle, 
Marjolein, Yaela, Radboud en Ardon samen met Frans een fantastische 
demo verzorgd in de Stadsschouwburg. Twee avonden lang waren ruim 
1000 toeschouwers getuige van de charmes van Maxelle, de assertiviteit 
van Yaela, de death-role van Radboud, hoe Sammy Frans door de lucht 
deed vliegen, hoe Ardon Frans te lijf ging met een hockeystick, hoe 
ninja-turtle Emiel zijn sai liet clashen tegen de zwaarden van Sammy en 
hoe Francis door de lucht vloog om te 
landen tegen de borst van Frans, 
teneinde Sammy te bevrijden uit de 
Chinese vingerklem van Frans. Voor 
wie niet, zoals Doenja, Wen, Sabien, 
Hans, of Ingrid het geluk had hiervan 
getuige te kunnen zijn hebben onze 
artiesten al toegezegd nogmaals op te 
treden tijdens het Vijf-Scholen Toer-
nooi op 5 maart. 

 
Sayra Aarts in de finale op Open Engelse Kampioenschappen! 
Onlangs werden in London weer de Open Engelse Kampioen-
schappen gehouden. Sayra Aarts moest daar naar toe om punten te 
verzamelen voor uitzending naar het Europese Kampioenschap Kata; 
iets wat vanwege haar fantastische prestatie op de NK binnen haar 
bereik was gekomen. Vrijdagmorgen vroeg was ze al richting Londen 
vertrokken, om er zaterdag goed uitgerust en helemaal klaar op de 
mat te kunnen verschijnen. Maar helaas gooiden de scheidrechters 
roet in het eten, met als gevolg: Weg EK! Dat was wel even slikken 
tegen een onbekende Engelse. 
 
Zondag was het opladen voor het kumite, niet zo moeilijk na zoveel 
tegenslag de vorige dag. Het werd een zeer spannende poule: de 
Fransen, Engelsen, Belgen, Luxemburgers en Letten waren sterk 
vertegenwoordigd. Sayra was de eerste ronde vrijgeloot, de tweede ronde scoorde ze 8 tegen 0, de derde 
ronde scoorde ze tegen een Engelse 7 tegen 0; de een na de andere overduidelijke overwinning voor 
Sayra. 
 

Toen kwam de 4e ronde, tegen de kampioene van Frankrijk. Niet de minste 
natuurlijk, maar Sayra was, net als op het NK, ook nu weer helemaal in vorm. 
De Franse Kampioene ging met 7 tegen 0 ten onder. Sayra was niet te stuiten 
en met fabelachtige beentechnieken haalde zij de finale tegen een Engelse. 
Maar ook in kumitewedstrijden vecht je soms tegen de scheidsrechters; de 
hoekscheidrechters gaven haar de volle score maar de Engelse 
hoofdscheidsrechter wilde daar niets van weten. Toen maakte Sayra contact: 
weg titel, ontgoocheling bij de Nederlandse delegatie, maar ondanks dit alles: 
wat een zinderende finale! 
 
De teleurstelling was van korte duur. Sayra mag terugkijken op een 
schitterend, misschien wat chaotisch maar juist daarom toch zeer leerzaam 
toernooi, een hele goede ervaring en een fantastische en dik verdiende tweede 
plaats. 
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Mededelingen en Aankondigingen 
 
Bestuursmededeling Karate-do Bond Nederland 
De Karate-do Bond Nederland heeft laten weten dat de contributie voor het jaar 2006 is verhoogd. De 
nieuwe tarieven zijn: 
 
Jeugd (t/m 10 jaar):   €10,50 (was €10,-) 
Junioren (11 t/m 15 jaar):  €23,- (was €22,-) 
Senioren (16 jaar en ouder):  €29,- (was €28,-) 
Sportscholen:    €106,- (was €102,-) 
 
De prijs voor een KBN-paspoort blijft onveranderd (€11,-). 
 
Stage Jaap Smaal 18 maart 2006 
Ook deze keer bevelen we jullie allemaal van harte aan om deel te nemen aan een karatestage onder 
leiding van Sensei Jaap Smaal. Hij is de stijlvertegenwoordiger van het Shotokan-platform van de 
Karate-do Bond Nederland. Bij deze stage zal speciaal de aandacht uitgaan naar het zwarte band 
programma van de KBN en de voorbereiding op deze examens. Iedere karatebeoefenaar ouder dan 12 
jaar is welkom.  
 
De trainingen zullen zijn op zaterdag 18 maart 2006 in de Dokan Honbu Dojo gevestigd in de gymnas-
tiekzaal van het Montessori Lyceum Herman Jordan aan de Jordanlaan 3 te Zeist. 
 
1e training: Alle niveaus van 10.30 tot 12.00 uur 
2e training: Bruine en zwarte banden van 12.30 tot 14.30 uur 
 
Kijk voor meer info over prijzen en inschrijvingen op www.dokan.nl. 
 
Karate Golden League 
Onlangs is in Parijs de Karate Golden League competitie van 2005 afgesloten. Karateka Timothy 
Petersen heeft hier voor een enorme verrassing gezorgd. In de finale van de categorie tot 80 kilogram 
bleef hij de Nederlandse 'playing' bondscoach Daniël Sabanovic in de verlenging de baas: 5-4.  
 
Deze oranje eindstrijd bracht het totaal aantal medailles voor de Karate-do Bond Nederland in het Stade 
Pierre de Coubertin op vijf. Sabanovic reikte ook in de open klasse tot zilver. Brons was er voor Geoffrey 
Berens (-60kg) en de net achttien geworden Rotterdammer Moreno Sheppard (-70kg).  
 
Petersen maakte bij het laatste toernooi van het seizoen 2005 in Parijs (wegens omstandigheden pas 
gehouden in januari 2006) een uitstapje naar een zwaardere klasse met het oog op de komende EK 
junioren. De 20-jarige Veenendaler kwam in de eindstrijd tegen de zes jaar oudere Sabanovic met 4-0 
voor. De Hilversummer werkte die achterstand bijtijds weg maar boog in de extra tijd alsnog. In de open 
klasse tegen de Fransman Yann Baillon was er na de reguliere speeltijd ook evenwicht. Ook nu verloor 
Sabanovic in de verlenging.  
 
Over acht weken start de Golden League van 2006 net als voorgaande edities met de Dutch Open, 
gevolgd door de German Open, Italian Open en French Open. Het Nederlandse toernooi zal 
plaatsvinden op 10, 11 en 12 maart in Rotterdam. Na het grote succes van vorig jaar, gaan wij hier 
wederom met de club naartoe! Iedereen die vorig jaar mee was heeft de hele dag kunnen genieten van 
de meest fantastische kata’s van het Italiaanse team, spannende kumitewedstrijden van de Nederlanders 
en de meest geweldige demo’s! Omdat er op de zaterdag het meest te zien valt, gaan we dus op 11 
maart. De entree bedraagt een luttele 6 euro, waarvoor je een spektakel te zien krijgt zoals je het nog 
nooit hebt gezien!!! We vertrekken na de zaterdagochtendtraining. Als je meewilt, stuur dan even een 
mailtje naar gjschout@cs.uu.nl en vermeld daarbij ook even of je een auto hebt of niet. Komt Allen!!! 
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Interview met: Sammy Hertog 
 

Sammy Hertog, geboren op 19 oktober 
1988, zit in 5 HAVO van het Sint 
Gregorius College. 
 
Hij weet nog niet precies wat hij later 
wil worden, maar als hij de kans krijgt, 
zal hij eerst het VWO gaan doen. 
 
 

Hoe ben je met karate begonnen? 
Mijn eerste ontmoeting met budo was judo. Ik heb vroeger een 
aantal jaren judo gedaan tot aan mijn groene band. Voordat ik 
met judo stopte was ik al bezig met karate bij Frans (Frans geeft 
les op de school waar ik naartoe ging en op dat moment trainde 
mijn zus al bij hem), maar voor Frans heb ik nog een beetje 
karate gedaan bij ons op de basisschool in groep 8, maar 
hier kon ik niet echt van karate spreken omdat het maar 20 
minuutjes was in de pauze. 
 
Waarom ben je toen gebleven? 
Op de basisschool eigenlijk omdat ik mij een beetje verveelde en 
bij Frans omdat je dan toch verder gaat dan alleen een paar 
bewegingen achter elkaar maken. 
 
Wat is je uiteindelijke doel in het karate? 
Heb ik niet echt. 
 
Op welke plaats komt karate in je leven? 
Karate neemt een belangrijke plaats in in mijn leven, maar om 
nou te zeggen dat het met stip op nummer 1 staat, nee. 
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
Met anderen bezig zijn en je eigen lichaam onder controle 
kunnen houden. 

Agenda 
 

vrijdag 15 t/m zondag 17 februari: 
E.K. Cadetten en Junioren in Potgorica, 
Servië-Montenegro 
 
zondag 5 maart: 
Vijf-Scholen Toernooi in de dojo van 
Shu Ken Ma Shi 
 
vrijdag 10 t/m zondag 12 maart: 
Dutch Open, Karate Golden League 
in Rotterdam 
 
zaterdag 18 maart: 
Stage Jaap Smaal bij Dokan in Zeist 
 
zaterdag 25 en zondag 26 maart: 
Italian Open, Karate Golden League in 
Milaan, Italië 
 
zondag 2 april: 
Dangraadexamens in Sporthal 
Lunetten, Utrecht 
 

 

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

 

 

Strip 
 


