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Verjaardags-
kalender 

 
2 september: 
DJ English 
 
4 september: 
Dionne Ulfman 
 
6 september: 
Frans Baggen 
 
9 september: 
Marike Scholten 
 
15 september: 
Diederik Pomstra 
 
30 september: 
Roen Roomberg 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 
 
Wen en Sabien getrouwd! 
Vrijdag 31 augustus was de dag dat twee van onze trouwste leden elkaar 
het ja-woord gaven: Wen en Sabien zijn getrouwd! 
 
Op dit moment genieten ze van een geweldige vakantie. Namens alle 
leden van Shu Ken Ma Shi: Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ander lid van Shu Ken Ma Shi, Hilco van Elten, is op precies 
dezelfde dag met zijn vriendin getrouwd! Ook Hilco, van harte 
gefeliciteerd! 

 
Stage Pascal Lecourt 
André Brockbernd van Stichting Dokan heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan een bijzondere 
karatestage. De stage zal worden geleid door Sensei Pascal Lecourt uit Frankrijk. Deze 48-jarige 
karateleraar heeft sinds 1974 karatelessen gevolgd bij de vorig jaar overleden Sensei Taiji Kase. Pascal 
Lecourt was vele jaren de assistent van Sensei Taiji Kase. Hij is de topper uit de groep volgelingen die 
Sensei Kase heeft voortgebracht. Dat hij veel traint is duidelijk te zien. Zijn vaardigheid op alle 
karategebieden is hoog. Snelle en soepele bewegingen, heel veel kimé, en plyometrische verplaatsingen 
kenmerken zijn hoge vaardigheid. In zijn karate is herkenbaar het Shotokan karate dat Sensei Kase ons 
heeft nagelaten. Dat hij door Sensei Kase werd gewaardeerd blijkt uit het feit dat hij lid is van de 
shihankai van de Shotokan-Ryu-Kase-Ha Academy. 
 
Deze bijzondere stage zal plaats vinden in het weekend van 6 en 7 oktober 2007 in de Dokan dojo te 
Zeist waar Sensei Pascal Lecourt te gast is. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.dokan.nl. 
 

 

Bijzondere uitspraken van de sensei 
 

“Karate zonder maximale explosiviteit is net ballet. 
 

Mooi hoor, ballet. Maar het is geen karate.” 
 
 

 



 3

Techniek van de maand: Kiba-Dachi 
 
De Kiba-Dachi is de zijwaartse stand. Je gebruikt hem vaak als je zijwaartse technieken maakt, zoals de 
Yoko-Geri of de Kaiten Yoko Tetsui. In het kata komt de Kiba-Dachi het eerst voor in de Heian Sandan. 
 
De Kiba-Dachi maak je als volgt: 

• De afstand tussen je hielen is hetzelfde als bij de Zenkutsu-Dachi en de Kokutsu-Dachi. 

• De buitenkanten van je voet wijzen allebei recht naar voren, in dezelfde richting als de knoop 
van je band. 

• Je rug is verticaal en je heup is naar voren gekanteld. 

• In principe zijn in alle basisstanden de heupen even hoog. Bij de Kiba-Dachi bereik je dit door zo 
diep mogelijk te gaan staan als mogelijk is zonder aan al het bovenstaande concessies te doen. 
Dan zul je zien dat je knieën automatisch naar buiten bewegen. In het ideale geval bevinden je 
knieën zich boven je hielen. 

 
Als je een stap maakt in Kiba-Dachi, beweeg je één voet over je andere voet heen en stap je dan met je 
andere voet een stap naar voren. Hou je verplaatsing licht, als een gazelle, en niet als een olifant. Let hier 
op twee dingen: Ten eerste zetten de meeste mensen hun voet niet ver genoeg naar achteren neer, 
waardoor ze langzaam naar voren, en dus schuin, bewegen en ten tweede moet je erop letten dat je 
tijdens de verplaatsing, zoals bij alle verplaatsingen, niet omhoog komt. 
 

 

Examenuitslagen juni 2007 
 

In juni zijn er weer examens geweest. De volgende mensen hebben met succes hun volgende kyu-graad 
gehaald. Van harte gefeliciteerd! 
 
Tugba Yuksel   -1e gele slip  
Robert de Wijn  -7e kyu  
Sarah Verweij   -7e kyu  
Timo van Vliet  -7e kyu  
Arianna Storoni  -6e kyu 
Chaïmae Sabahi  -6e kyu  
Daphne Storoni  -6e kyu  
Siham Sebahi   -1e groene slip  
Sem Runge   -2e groene slip  
Ilias Sabahi   -5e kyu  
Jan-Willem Bos  -5e kyu  
Marco Miceli   -5e kyu 
Saskia Pothoven  -5e kyu 
Vincent Hoogenboom -5e kyu  
Dymph Bruijnes  -4e kyu  
Hilco van Elten  -4e kyu  
Klaas Danhof   -4e kyu  
Robin Bongers  -4e kyu  
Roen Roomberg  -4e kyu  
Vivian Sonnega  -4e kyu  
Chris Heunen   -3e kyu  
Kimberly Aarts  -3e kyu 
Chris Stronks   -2e kyu 
Gabriëla Aarts  -1e kyu 
Gert-Jan Schouten  -1e kyu 
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Aanwezigheids Top-20 
 

Omdat soms niet helemaal duidelijk is voor iedereen naar hoeveel trainingen in de week je eigenlijk zou 
mogen, geven we jullie regelmatig een actuele update van het aantal trainingsmogelijkheden die je het 
afgelopen seizoen hebt gehad.  Niet in de laatste plaats om ook eens een reële prijsvergelijking met 
andere sportclubs te kunnen maken. Zoals je weet betaal je bij Shu Ken Ma Shi één en hetzelfde bedrag, 
ongeacht je aanwezigheidspercentage. Hoe langer je bij ons op Karate-Do zit, hoe vaker je mag komen 
trainen en hoe goedkoper de afzonderlijke lessen dus in principe worden (mits je daar ook gebruik van 
maakt natuurlijk). 
 
De Jeugd betaald € 18,- per maand. 
De eerste helft van 2007 zijn er in het totaal 110 karatetrainingen verzorgd door Shu Ken Ma Shi. Voor de 
witte band jeugd waren dit er 36: maandag en woensdagavonden het eerste lesuur. € 3,- per les. 
 
Voor de gele band jeugd waren het er 56 aangezien zij ook naar de katatraining op de zaterdagochtend 
mogen. € 1,93 per les. 
 
Voor de jeugdselectie kwamen daar uiteraard nog 20 kataselectietrainingen bij, wat  voor hen het totaal 
bracht op 76 trainingsmomenten. € 1,42 per les. 
 
De volwassenen betalen € 20,- per maand. 
Voor de volwassen witte banders waren het 50 karatetrainingen, want zij kunnen naast de eerste uren op 
maandag en woensdag ook nog naar de vrije training, het tweede lesuur op woensdag. € 2,40 per les. 
 
Voor de volwassen (vanaf bovenbouw middelbare school) met een gele of een oranje band waren dat er 
70, want zij mogen bovendien nog naar de katatraining op zaterdagochtend. € 1,71 per les. 
 
Voor de volwassen groene banders en hoger  kwam daar de maandagavondles van het tweede uur nog 
bij. Voor hen waren het er 90.  € 1,33 per les. 
 
Hieronder weergegeven is de Top-20 voor wat betreft de aanwezigheid tijdens de gegeven lessen voor 
jou niveau. Van harte gefeliciteerd met jullie notering! 
 
 

1. 98% - Ingrid 
2. 89% - Gert-Jan 
3. 81% - Souhaira 
4. 77% - Sammy 
5. 77% - Chris S. 
6. 67% - Frans 
7. 67% - Wen 
8. 67% - Dymph 
9. 64% - Sabien 
10. 94% - Marco 

11. 63% - Tobias 
12. 63% - Siham 
13. 63% - Ilias 
14. 60% - Koutar 
15. 60% - Robin  
16. 60% - Chris H. 
17. 59% - William 
18. 57% - Chaimae 
19. 55% - Sarah 
20. 51% - SukYin 

 

 

ShuKenMaShiSuperSurvivalKarateDoKamp 2007 
 
In het weekend van 24, 25 en 26 augustus zijn we met een heleboel mensen op survival geweest in de 
Belgische Ardennen. We hadden fantastisch weer, de sfeer was super, we hebben veel leuke dingen 
gedaan en, het belangrijkste bij survival, we hebben het allemaal overleefd. Marco heeft een verslag 
gemaakt van het weekend, dat je hieronder kunt lezen en gelukkig zijn er ook veel foto’s gemaakt. 
Hieronder een selectie, ga voor alle foto’s naar de site! 
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Door de wildernis 
Een impressie van het survivalweekend door Marco Miceli 
 
Ik zat in de bus richting de Dojo en zat zo wat voor 
me uit te staren, in gedachten liep ik door een 
schuur waarvan ik me voorstelde dat we daar wel 
in zouden gaan slapen. Ik was ooit eens, zo'n 15 
jaar geleden, op schoolreisje geweest naar 
Ameland, een reis die voor mij als enige referentie 
gold voor 'survival', in het wild zeg maar. Maar 
goed, ik was toen twaalf en destijds was het slapen 
in een verlaten schapenstal al heel wat, en 
bovendien: wat wist ik nou. Nou, wat survivallen 
betreft, 15 jaar later en nog steeds weinig 'know 
how', hoe nu verder? En wat valt er überhaupt te 
verwachten van iemand die liever de wildernis 
mijdt (daar echter stiekem wel weer een fascinatie 
voor kent)? Dus wat te doen? Anyhow, ik had ja 
gezegd, de twijfel genegeerd en de raderen waren 
in werking getreden. Ik had mijn tas gepakt en had 
de bus genomen richting rendez-vous, locatie 
stedelijk gymnasium, de Dojo, Shu Ken Ma Shi. Ik 
was gelukkig niet een van de laatsten dus het begin 
was goed. Zij die vaker later komt mocht met de 
eer strijken en zoals altijd wist ze deze met een lach 
te ontvangen. De club was compleet en Frans gaf 
het teken waarop de groep zich differentieerde in 
kleinere units, elk met eigen means of transport. 
Keuze te over, en toch blijft het moeilijk, bij wie in 
te stappen, met wie de reis te delen? Ik koos 
uiteindelijk voor Ingrid, niet te min ik zowaar de 
autoreis mocht delen met maar liefst drie vrouwen, 
laten we het maar houden op 'het gebeurde 
vanzelf' , en ' go with the flow'. Ingrid draaide in 
haar auto waar ze overigens zeer trots op was (het 
was een model uit een tijd dat mechanische 
objecten gebouwd werden om in ieder geval lang 
mee te gaan, in tegenstelling tot Wen's telefoon, een 
nieuwer model, echter alweer voorbij zijn 
abonnementstijd, vaker haperend). Ingrid draaide 
jaren ‘80 muziek, iets wat het goed deed in ons 
midden. Lenny Kravitz en Sting zorgden voor de 
vibes en al snel kwamen de gesprekken op gang. 
Naarmate het landschap langzaam veranderende 
alswel de nacht haar intrede deed en wij België 
naderden begon het idee van een reis in mij te 
spelen. Vakantie, tocht, autoreis, uitje, je mag het 
noemen hoe je wil, we waren terdege op pad en het 
was relaxed. 
Na een korte stop ging ik voorin zitten, en toen 
gebeurde dat wat niet de bedoeling was geweest 
(min of meer). Ik raakte met Ingrid in gesprek over 
Japan, Japanse cultuur, Japanse kunst en ten slotte 
Japanse animatie en al snel waanden wij ons in de 
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wondere wereld van Miyazaki, de filmmaker van 
films als princess Mononoke en Spirited Away. En 
net zoals Ashiitaki en Chihiro, de main characters 
van zijn films, raakten wij al snel de weg kwijt 
(waar wij heel erg van wisten te genieten!). Want 
wat was het toch mooi om in mist gehuld door die 
kleine plaatsjes en bosstreken te koersen, het leek 
inderdaad wel een sprookje. Uiteindelijk wist ook 
dit (eerste) avontuur tot een goed einde te komen 
en zo kwamen we als laatste aan op een plek 
midden in het donkere bos. Autolampen en fakkels 
kleurden de nacht. Er werden tenten van zijlen en 
palen gebouwd. Waar is de stal, dacht ik nog maar 
daarvoor was het te laat. Centraal Overleg. We 
kwamen bijeen en de strategie voor de avond werd 
bepaald. Iedereen kreeg een taak toegewezen of 
werd gevraagd zich dienstbaar te maken en al snel 
waren wij als een legioen mieren bezig ons kamp 
op te zetten. Robin bleek de grote man en wist 
menig potentiële ontwerpfout in tent en knoop te 
registreren en te herstellen. Uiteindelijk was alles 
gelukt en gingen we voldaan soep eten. Er was 
keuze uit groentesoep en champignonsoep. Ik koos 
voor de groentesoep. Een kampvuur werd 
aangemaakt. Er kwam een soort rust en iedereen 
was lekker aan het soep happen. Gezien de 
ervaringen die ik van anderen had meegekregen 
over voorgaande kampen en het door Sensei Frans 
aangekondigde relatief late begin van de volgende 
dag meende ik te begrijpen dat we het dit keer 
rustig aan zouden gaan doen. Ik had er niet verder 
naast kunnen zitten, alhoewel ik me terdege besef 
dat wat sommigen betreft we het juist rustig aan 
hebben gedaan. Over smaak valt niet te twisten. Ik 
had de voorgaande nacht een koutje opgelopen en 
moest jammerlijk toezien hoe deze bacteriële plaag 
in mijn keel die nacht in de tent was gegroeid. De 
hele nacht had ik er tegen gevochten, en het was 
alleen maar erger geworden. Touche. 
 
De volgende ochtend na ontbijt van brood, beleg en 
koffie (of thee) was het tijd voor: De (eerste) karate 
training. Er daar gingen we, 'de paden op, de lanen 
in'. Dwars door de natuur. We stopten bij een beek, 
en toen begon wat zou worden een zeer 
diepgaande versie van de karateles.  Het bos is in 
de Japanse folklore een mystieke plaats waar 
krachten en goden zich huizen. Deze krachten 
kunnen worden aangewend. Frans liet ons zien 
hoe. En zo kwamen we bij de kata Meikyo terecht. 
Een zeer belangrijk kata, zo niet de belangrijkste 
binnen de stijl. Het leek mij een cumulatie te zijn 
van alle kata's, met het definitieve ' breken van de 
spiegel'  als de apotheose van 'Do'. Het gedeelte 
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waarin de karateka zichzelf spiegelt aan zijn 
tegenstander en als het ware door hem heen gaat 
via een spectaculaire en geheime sprongbeweging 
om in lijn, recht achter de tegenstander (of het oude 
zelf) neer te komen, door de spiegel, wie nu is 
gebroken, herboren als een nu waardige, onbewust 
bekwame karateka bij wie de mechanische 
werkingen van de op zichzelf staande technieken 
zijn getransformeerd tot een organisch geheel 
waarbinnen spontaniteit en improvisatie de dienst 
uitmaken. (zie ik het zo ongeveer goed, Sensei 
Frans?) ;-)  
 
Anyhow, de dag ging verder, en zo wij ook. Het 
volgende onderdeel was 'the challenge' of iets in 
die trant (ik heb onze begeleider Teun dat woord 
werkelijk horen zeggen / De hond leek echt op 
Skoebidoe). The challenge vond plaats in de 
natuur, dat wil zeggen, diep in een bos waar geen 
mensen wonen, beken stromen, wilde dieren huis 
houden en vijandige planten de weg versperren. En 
hier ontvouwde dat spel van hoe boots je een stukje 
werkelijke uitdaging na in een authentieke 
omgeving van brandnetels en berghellingen; de 
chaos van de pure natuur. Hoe te ervaren, 
spanning, angst en moed, zonder ergens in een 
achterkamer van je hoofd te vergeten dat het 
eigenlijk allemaal maar een spelletje is. Nep? Ik 
dacht het niet. Iedereen kreeg de kans zijn of haar 
moed  te beproeven. De  verscheidene uitdagingen 
bleken uiteindelijk toch wel wat mee te vallen op 
een joekel van een uitdaging na: 'Het touw over de 
beek' . Hulde voor zij die hem hebben durven te 
nemen, aan mij was ie niet besteed! Door het 
gezamenlijke (voornamelijk fictieve) leed van het 
overleven in de wildernis was het dat de sfeer niet 
beter kon en dat maakte dat de tijd vloog.  Er 
waren een aantal mensen in het water gevallen. 
Ondanks dit alles, een succes! We waren, zo had ik 
het idee, sterker uit de strijd gekomen!  Zelf-
overwinning te over!  
 
Eenmaal terug in het basiskamp had iedereen 
inmiddels stevige trek en werd er macaroni met 
paprika, salami en geraspte kaas geserveerd. Er 
was een tweede latrine gegraven. Er kwam een 
dropping zo werd duidelijk. Toegegeven, die had 
ik niet zien aankomen. Wat te doen? Later die 
avond toen de nacht allang was gevallen en ik was 
gaan slapen en de dropping aan mij voorbij had 
laten gaan gezien de diverse verzwakkingen die 
mij ten dele waren gevallen vanwege mijn 
grieperige staat, raakten droom en realiteit met 
elkaar vervlochten. Want wat hoorde ik toch in de 
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verte: Was het muziek? Er waren geluiden die ik 
niet kon plaatsen. Waar ik aan dacht waren termen 
als 'rock en roll'  en 'swing' . Ik zag geverfde 
kapsels gestileerd met wax en gel en van die 
roulerende rokken, snel draaiend. Af en toe kon ik 
woorden onderscheiden en het scheen mij zowaar 
dat ik 'Should I Stay or Should I Go' uit die sfeer 
van geluiden en kleuren kon opmaken. Ik draaide 
mij om en zag in de verte een groot vuur met daar 
omheen mensen waarvan er één een gitaar droeg 
en deze gedreven aan het bespelen was. Er werd 
ook gezongen en de nostalgische liederen vulden 
de nacht. Langzaam viel ik in mijn zoveelste slaap.  
 
De volgende dag: Kano varen! Jawel, wat niemand 
meer had verwacht, want hoe kan je nou voor € 50,- 
zoveel leuke dingen doen? Ja, hoe hebben ze het 
eigenlijk voor elkaar gekregen dacht ik inderdaad, 
zo veel fun voor zo weinig geld. 
 
Er waren watervallen in Coo, van die gigantische 
natuurmonsters, die bulderen en slaan en waar een 
kracht vanuit gaat waar geen Zenkutsu Dachi tegen 
bestand is! De vele eigenschappen van water. Eén 
daarvan is water waar je nat van kan worden. Je 
hoeft niet om te slaan, want als je goed anticipeert 
op de stromingen en rotsen in het vooruitzicht kun 
je op tijd je boot corrigeren en vallen er geen 
spaanders. Kletsnat stapte ik uit de kano en wat 
weliswaar een zeer enerverende tocht was geweest, 
eindigde toch nog in een 'nat pak'. Soms kun je 
water gewoon niet tegen houden, ook al was ik met 
de stroom meegevaren. 
 
Het kamp werd eigenlijk zo snel en efficiënt 
afgebroken en opgeruimd dat ik dacht 'wie zegt dat 
karate geen teamsport is?' Mijn collega wil 
voorkomen dat haar zoontje op karate gaat (wat hij 
overigens wel graag wil), want ze wil perse dat 
'Renzo' op een teamsport gaat, zoals voetbal of 
honkbal. Onderweg terug richting Nederland 
kwam een beetje het 'de familie gaat op reis'  gevoel 
naar boven. We maakten woordgrappen en 
bedachten zoveel mogelijk bestaande zegswijzen en 
spreekwoorden als we maar konden. 'Jan met de 
Pet, 'Met de hoed in de hand komt men door het 
ganse land'  en 'De koek is op' . En de koek was 
zowaar alweer bijna op want we waren vrijwel 
uitgegeten in het restaurant en het had ons aller zo 
ik begreep goed gesmaakt en de laatste stage van 
het parcours was bereikt. De finale rit, naar huis.  
 
Wow, wat is het toch allemaal snel gegaan, het blijft 
je verbazen, waar blijft de tijd? Zelfs voor iemand 
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die het kamperen normaliter schuwt. Het was pas 
toen ik thuis kwam, mijn kleren uitdeed, onder de 
douche stapte en mijzelf insmeerde met een fijne 
doucheolie dat ik gevoel kreeg van, ja, heerlijk. En 
toen ik uitgestrekt ging liggen op mijn bed, met een 
muziekje en wat schemerlicht toen was het pas echt 
goed. De hardships van het overleven in de natuur 
maken je het gemak van het leven in de beschaving 
extra waarderen, dacht ik toen zowat. 
 
 
 
 
 

 

Stage Professor Pierluigi Aschieri 
 
De KBN organiseerde in het weekend van 8 en 9 september voor alle KBN leeftijden, jong en oud, een 
stage van Professor Pierluigi Aschieri. Ook waren er speciale trainingen voor selectieleden en ook voor 
docenten.  
 
Professor Aschieri is zonder enige twijfel toonaangevend in de karatewereld. Hij is professor in de 
Biomechanica te Genua en al jaren lang de man achter de vele Italiaanse successen op karategebied, 
maar vooral op katagebied. De stage was dan ook ruim van tevoren aangekondigd op deze site en in de 
clubkrant als een must om bij te wonen, dus ook van Shu Ken Ma Shi hadden enkelen de moeite 
genomen om bij deze uitzonderlijke gelegenheid aanwezig te zijn. Zij zullen kunnen beamen dat het een 
buitengewoon inspirerende en leerzame stage is geweest.  
 
Korte samenvatting: 
De mens is in evolutie, in voortdurende ontwikkeling. Daarbij bestaat er vanuit het verleden de behoefte 
aan wapens, werktuigen en mogelijkheden om zichzelf te verweren tegen aanvallen van buitenaf, op 
onszelf of op onze omgeving, onze voedselbronnen. Door de veranderde levensstijl brengt de mens 
momenteel zijn tijd hoofdzakelijk zittend achter een beeldscherm door. De motorische intelligentie die 
tijdens de jeugd ontwikkeld wordt is dus een stuk minder compleet ontwikkeld dan vroeger. De 
mogelijkheden daartoe zijn ons echter wel aangeboren. De verschillende martiale kunsten en 
sportvormen zijn dus vanuit een genetisch en historisch gegroeide behoefte ontstaan. Op de korte 
afstand: judo en worstelen. Op de middellange afstand: boksen. Op de langere afstand: Tae Kwon Do en 
schermen. Karate kent binnen zijn curriculum werkvormen binnen alle drie de afstanden. Toch is het 
jarenlang zo geweest dat er binnen de wedstrijdsport slechts van enkele technieken (mawashi 
geri/gyaku tsuki) gebruik werd gemaakt. Maar in die situatie wordt onze motoriek onvoldoende 
aangesproken. En dit leverde de vraag op waarom er niet van meer technieken gebruik gemaakt werd.  
 
Onderzoek naar de hersenactiviteit tijdens het sporten toonde aan dat tijdens de verschillende 
bovengenoemde vormen van sportbeoefening verschillende gebieden van de hersenschors actief waren. 
Karate bleek in ideomotorische en sensomotorische zin dermate complex dat dit om een speciale 
trainingsaanpak vroeg. Om bij karatesport van alledrie de afstanden en de bijbehorende technieken 
gebruik te kunnen maken, diende dus meerdere gebieden van de hersenschors te worden aangesproken. 
 
Professor Aschieri liet filmbeelden zien van het succesvolle Italiaanse kata-selectieteam m/v. Daarbij 
legde hij de nadruk op de enorme snelheid die met name binnen de beentechnieken bereikt werd. 
Aschieri toonde een aantal oefeningen die tegelijkertijd als test konden dienen om de diverse 
spiergroepen te isoleren en te kunnen constateren of er bij de individuele karateka een beperking in 
bewegingsuitslag is die een soepele uitvoering van de techniek in de weg staat. Door deze vast te stellen, 
wordt het mogelijk om gericht en specifiek aan het wegnemen van dit tekort te gaan werken, i.p.v. het 
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volledige bewegingspatroon aan te pakken. Kernpunt in zijn betoog was, dat deze prestaties niet bereikt 
kunnen worden door in fysieke zin te trainen alsof je voor de marathon bezig bent. Je moet karate 
benaderen als sprint, dwz, i.p.v. veel herhalingen van technisch onvolledig ontwikkelde technieken, 
maximale explosiviteit nastreven, gevolgd door rustperiodes. 
 
De fysiologische veranderingen die topprestaties mogelijk maken, vallen volgens hem in het niet bij de 
neurologische aanpassingen die daarvoor nodig zijn. Hij liet foto's zien van de verschillen in het 
motorische centra van de hersenen voor en na een dergelijke training. 
 
Primair staat volgens hem de inprenting van de diverse traditionele eindhoudingen van de diverse 
karatestanden en technieken en vervolgens moet er aandacht zijn voor de transitie van de ene positie 
naar de andere. Daarbij staat de doelgerichtheid op effectiviteit en explosiviteit altijd centraal. Balans is 
daarbij sleutelwoord. Daartoe liet hij ons oefeningen zien die erop gericht zijn de motorische centra in de 
hersenen dusdanig te prikkelen dat ze geschikt worden gemaakt voor het karate basis bewegen. 
 
De Olympische gedachte wil dat wij veilig en gezond sport bedrijven met elkaar. Toch lopen alle oudere 
meesters met gewrichtsproblemen rond. De voormalig Nederlands kampioen kata Robin Huijer vroeg 
aan Aschieri of die oude meesters het dan allemaal helemaal verkeerd hadden. Aschieri maakte de 
vergelijking met de medische stand van vroeger. Dokters van vroeger waren er net zo min als nu op uit 
om hun patiënten te doen overlijden. Toch overleden er vroegen veel meer patiënten dan nu, omdat de 
aanwezige kennis toentertijd gewoon nog niet aanwezig was. Maar nu weten we beter. Vroeger was 
binnen de atletiek een sprinter met 27 jaar afgeschreven omdat zijn gewrichten de slijtage niet meer 
aankonden, maar tegenwoordig gaan sprinters door tot ze tegen de 40 zijn, zonder problemen. Dat heeft 
gewoon te maken met het feit dat de huidige stand van de wetenschappen veel verder ontwikkeld is. 
We weten gewoon veel meer van hoe het allemaal werkt. Al met al en buitengewoon boeiende 
presentatie. Wie er om welke reden dan ook niet bij kon zijn, heeft echt wat gemist! 
 

 

Japanse Kunstgeschiedenis (deel 1) 
 

Door Frans Baggen 
 
Inleiding: 
Karatedo en beeldende kunst: twee totaal verschillende 
aangelegenheden. Op het eerste gezicht bestaat er tussen 
beide grootheden geen enkel verband. Een stereotype 
Japanse kunstenaar hanteert met fijnzinnige handen zijn 
penselen en schildert bloemetjes en vogeltjes, een 
stereotype Japanse karatedo beoefenaar heeft eelt op zijn 
knokkels en slaat brokken ijs aan diggelen; twee totaal 
verschillende mensen. Toch zul je na enig navragen een 
groot aantal “cross-over artists” kunnen ontdekken; ook 
binnen onze club. En iedere beoefenaar van karatedo die 
zich verdiept in de Japanse kunstuitingen zal zonder enige 
moeite parallellen kunnen ontdekken tussen beiden.  
 
Het is onmogelijk naar Japanse kunst te kijken, zonder 
daar de relatie met China in te betrekken. De verhouding 
tussen China en Japan is er een als die van de Klassieke 
Oudheid en het Westen. Voor een belangrijk deel is de 
Japanse kunst geïnspireerd op of zelfs gekopieerd van de 
Chinese. Toch zijn er belangrijke verschillen. Deze zijn tot 
op zekere hoogte te verklaren uit de beperkte aanwe-
zigheid van grondstoffen op het Japanse vasteland. 

Chinese theekom 
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Vandaar dat Japan eerder gebruik maakt van eenvoudige 
materialen: bamboe, klei, hout, riet. Maar daarnaast doet 
de tot een hoogtepunt gedreven technische perfectie van 
de Chinese beeldende kunst, zijn porselein, zijn schilder-
werk, de meer emotioneel ingestelde Japanner veel te kil 
aan. Dit komt mooi tot uitdrukking in de Japanse Weg van 
de Theeceremonie. Een grote aandacht voor textuur, kleur, 
vorm en ruimte is erop gericht in de beoefenaars behoefte 
aan emotionele rust en stilte te voorzien. De “stepping 
stones” die naar de poort voeren, zijn bedoeld om de pas 
van de bezoeker te vertragen.  Japanse critici geven 
daarom bijvoorbeeld de voorkeur aan Koreaanse 
plattelandsceramiek boven de koude perfectie van Chinese 
porceleinen kopjes, want, zo zeggen zij: “De imperfecte 
Koreaanse kom wacht zelfs nog op mij wanneer ik niet 
thuis ben, maar de Chinese kom wacht op niemand.” In 
die uitspraak weerklinkt de intieme relatie die een 
Japanner met voorwerpen ervaart. De voorwerpen hebben 
een ziel. Vandaar dat de imperfectie (zoals in de natuur) 
zozeer gewaardeerd wordt. Een technisch perfect 
porseleinen kommetje is net als een majestueus Chinees 
landschap in de ogen van een Japanner te indrukwekkend, 
te perfect. Het heeft niks meer nodig; geen menselijke 
sympathie, geen bijval van sterfelijke wezens om zijn 
innerlijke schoonheid waar te kunnen nemen, te 
herkennen en aan het licht te laten komen. 
 
De prehistorie:  
In de genetische wetenschap gaat men ervan uit dat de 
oorspronkelijke bewoners van Japan eigenlijk Europeanen 
waren; waarschijnlijk uit het gebied van de Kaukasus. Pas 
in tweede instantie is daar een immigratiegolf vanuit 
Zuidoost Azië overheen gekomen. De Ainu, de oorspron-
kelijke bevolking van het Noordelijkste eiland van Japan, 
worden gezien als de meest oorspronkelijke bewoners van 
Japan. Ze hebben nog altijd Kaukasische trekjes, zijn 
groter, hebben een veel zwaardere baardgroei, krullend 
haar en een grotere neus. Overigens zijn er onder hen nog 
maar weinig met zuiver Ainu-bloed. De geografische 
omstandigheden van de Japanse eilanden zorgden ervoor 
dat het het eindpunt werd van culturele migratiestromen 
uit Centraal Europa en Azië, van Mongolië tot Kazachstan, 
tot de Oeral en Siberië. Ook voor wat de Japanse taal 
betreft is het in Zuidoost Azië een buitenbeentje; de 
grammaticale structuur ervan is nog het meest verwant 
aan die van de Turkse talenfamilies, waartoe ook het 
Mongools behoort.  Er is op  Japanse bodem een onwaar-
schijnlijke hoeveelheid prehistorische artefacten gevonden. 
De keramische voorwerpen uit de Paleolitische periode 
verschillen zozeer in stijl en vormgeving van die van 
landen in de directe omgeving van Japan, dat het 
immigratie tot zelfs vanuit Noord Europa zeer aannemelijk 
maakt. Maar ook zeevarende volken als de Polynesiërs 
hebben hun culturele sporen achtergelaten.  De meeste 

Japanse theekom 

Japanse Theeceremonie 

Jomon keramiek 
±5000 v.Chr. 

Ainu 



 12

archeologen gaan ervan uit dat de keramiek een Europese 
uitvinding is, maar dat pottenbakken een uitvinding is van 
de Jomon. De Jomon cultuur bracht aardewerken vaten 
voort met een verscheidenheid aan decoratiemotieven 
waarvan het gevlochten touw (Jap. Jomon - vlechtwerk) 
motief het meest kenmerkend is. Het gevlochten touw 
motief blijft door de gehele Japanse cultuurgeschiedenis 
terugkomen, o.a. in het Shintoïsme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jomon keramiek 
±5000 v.Chr. 

Jomon krijger 

Paleolitische Periode 
Tot ±10.000 v. Chr. 

 

Jomon Periode 
Tot ±500 v. Chr. 

 

Yayoi Periode 
Tot ±300 v. Chr. 

 

Kofun Periode 
Tot ±600 na Chr. 

 

Asuka Periode 
Tot 710 na Chr. 

 

Nara Periode 
Tot  794 na Chr. 

 

Heian Periode 
Tot 1192 na Chr. 

 

Kamakura Periode 
Tot 1333 na Chr. 

 

Nanbokuchō Periode 
Tot 1392 na Chr. 

 

Muromachi Periode 
Tot 1573 na Chr. 

 

Azuchi-Momoyama Periode 
Tot 1603 na Chr. 

 

Edo Periode 
Tot 1868 na Chr. 

 

Meiji Periode 
Tot 1912 na Chr. 

 

Taishō Periode 
Tot 1926 na Chr. 

 

Shōwa Periode 
Tot 1989 na Chr. 

 

Heisei Periode 

Tot op heden 
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De rijstcultuur en metaalbewerking werd vanaf het 
vasteland geïntroduceerd in de Yayoi Periode. Yayoi 
aardewerk kent een eenvoudige maar verfijnde schoon-
heid. De Dotaku, bronzen rituele klokken, behoren tot de 
meest karakteristieke voorwerpen uit deze periode. Ze zijn 
met unieke spiraal- en zig-zag vormige draadmotieven 
versierd die de maanden van het jaar aan moesten geven. 
Er is uitvoerig aangetoond dat er in de Yayoi-periode 
contacten bestonden met Korea. Maar er zijn uit deze 
periode eveneens een groot aantal bronzen voorwerpen uit 
China teruggevonden, met name bronzen spiegels uit de 
Han dynastie, maar ook bronzen ceremoniële zwaarden en 
vruchtbaarheids-juwelen (Magatama) uit Korea. De Kofun 
periode tenslotte is vernoemd naar de karakteristieke 
graftomben (kofun) uit deze periode. Vanaf deze tijd 
wordt er steeds meer geavanceerd vakmanschap voor het 
maken van spiegels, wapens en harnassen, zadels en 
glazen en metalen sieraden vanaf het vaste land 
geïntroduceerd. En daarmee eindigt voor Japan de 
prehistorie. 
 

 

Anekdote 
 
Takuan reisde eens in een afgelegen deel van Japan en stopte in een herberg om te eten. De mensen daar 
waarschuwden hem voor een groep bandieten die de streek afschuimden. Takuan zei: “Aangezien ze 
zoveel problemen veroorzaken, zal ik ze in de kraag moeten grijpen.” “Maar u bent een zenmonnik, 
geen zwaardvechter, dus hoe wilt u dat aanpakken?” vroegen de mensen. “Er is geen gevaar, het zijn 
gewoon mensen. En bovendien, als je niet zoveel bezittingen zou hebben, zou er niets voor een rover zijn 
om te stelen. Denk daar maar eens over na.” En dit gezegd hebbende, ging Takuan op pad. Na een tijdje 
lopen, stuitte Takuan op een kleine kapel in het bos. Twee ongure figuren stookten er een vuur. Takuan 
liep op hen af en overviel hen met de begroeting: “Hé, jullie daar! Zijn jullie rovers?” “Wie ben jij?” 
brulden zij. “Gewoon een bedelmonnik.” “Wat zwerf je hier ’s avonds laat nog rond?” “Dat wou ik jullie 
net vragen. Breng me naar jullie leider.” “Jij onbeschofte dwaas!” schreeuwden de twee rovers en zij 
grepen hun wapens. Maar voordat ze die tevoorschijn konden halen, tikte Takuan met zijn korte houten 
priesterstaf op hun vingers en sloeg hen neer. Vlug bond hij hen vast met zijn priesterband. “Dood ons 
niet!” smeekten zij. “Maak je geen zorgen. Ik ben een monnik en ik heb beloofd geen leven te nemen. 
Breng me naar jullie leider.” De twee vastgebonden mannen brachten Takuan naar hun rovershol. Toen 
Takuan de grot in liep, riep de verblufte bendeleider uit: “Wie ben jij?” “Een bedelmonnik die jou in de 
kraag komt grijpen,” kondigde Takuan aan. De bendeleider pakte een speer en probeerde Takuan te 
doorboren. Takuan ontweek de aanval, wierp de bendeleider op de grond en pinde hem daar vast. 
Takuan bemerkte dat de man geen ordinaire crimineel was en vroeg hem waardoor hij zo diep gezonken 
was. “Ik was vroeger een samoerai van de Otomo-clan. Mijn naam is Onoda Kogoro en mijn vader was 
de beroemde speervechter Onoda Kageya. Ik was zijn opvolger, maar ik sprak mij uit tegen de excessen 
van de leider van de Otomo-clan en werd verbannen. Uit wanhoop werd ik bendeleider. Ik schaam mij 
diep. Ik zal nu seppuku (harakiri) plegen om boete te doen voor mijn schending van de samoeraicode.” 
“Wacht!” beval Takuan. “Om bendeleider te worden, heb je de vijf kardinale deugden van een samoerai 
moeten naleven: je had wijsheid nodig voor het uitdenken van strategieën, je had moed nodig voor het 
vervullen van je taak, je deed je plicht als leider van een groep, je dwong respect af als een rechtvaardig 
leider; en je toonde goedheid door de buit te delen. Op jouw manier heb je je eervol gedragen, dus keer 
de dingen ten goede door jezelf te veranderen en een respectabel lid van de samenleving te worden.” 
Kogoro beterde zijn leven en werk een vazal van de Yagyu-clan. 
 

Dotaku 
Yayoi Periode 
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Interview met: Ahlam Elyaakoubi 
 
Ahlam Elyaakoubi is geboren op 24 oktober 
1985. Ze studeert rechten aan de Universiteit 
Utrecht en wil later strafrechtadvocaat 
worden. 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
Ik vond het eigenlijk altijd al leuk. Veel van mijn 
ooms keken vechtfilms en die keek ik ook vaak mee. 
Ik heb via school een cursus gedaan en zo ben ik 

bij karateschool Nuka gekomen. 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Ik deed een opleiding tot dojo-assistent en assistent-leraar. Daar leerde 
ik Frans kennen, want hij was de leraar didactiek. Zijn manier van 
lesgeven beviel me wel en het was in Utrecht, dus toen ben ik hier 
komen trainen. 
 
Je hebt ook je eigen karateschool. Hoe zit dat? 
Vanwege een verschil in mening met mijn oude sensei, zijn we met een 
groepje mensen op het idee gekomen om zelf een vereniging op te 
richten. Dat is steeds professioneler geworden. Maar ik heb altijd al de 
ambitie gehad om zelf een eigen school te hebben. 
 
Wat is je doel in het karate? 
Op de korte termijn is dat het behalen van mijn 3e dan. Op de langere 
termijn zoek ik naar verdieping in het budo. Een ander doel, is het 
overdragen van mijn kennis op mijn leerlingen op een moderne en leuke 
manier. Dat is ook mede de reden dat ik 3e dan examen ga doen. Ik heb 
het ook nodig voor de lerarenopleiding en daar ligt mijn ambitie. 
 
Wat vind je het belangrijkst in het karate? 
Dat je nooit klaar bent met leren. Je kan jezelf constant verbeteren, zelfs 
bijvoorbeeld een simpele stoot. Ik ben geïntrigeerd door wat je met je 
lichaam allemaal kunt doen. Ik leer zoveel. Toen ik mijn 1e dan haalde, 
dacht ik: nu kan ik alles wel, maar dat is dus niet zo. 

Agenda 
 

zaterdag 6 en zondag 7 oktober: 
Stage Sensei Pascal Lecourt bij 
Dokan in Zeist 
 
zaterdag 6 en zondag 7 oktober: 
ONKJ in Topsportcentrum 
Rotterdam 
 
vrijdag 19 oktober: 
Wereldkampioenschappen 
Junioren en Cadetten in 
Istanbul, Turkije 
 
zondag 9 december: 
Dangraadexamens in Sporthal 
Lunetten, Utrecht 
 
zondag 16 december: 
NK Cadetten en Junioren, Alle 
Categorieën in Apeldoorn 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Strip
 

 

 

Colofon 
 

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


