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Verjaardags-
kalender 

 
3 oktober: 
Klaas Danhof 
 
5 oktober: 
Buket Aksu 
 
10 oktober: 
Timo Vliet 
 
19 oktober: 
Sammy Hertog 
 
21 oktober: 
Suk Jin de Wolf 
 
24 oktober: 
Ahlam Elyaakoubi 
 
26 oktober: 
Ingrid Schuringa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 
 
Tobias Dansen behaalt bevoegdheid Dojo Assistent met hoogste 
punten van allemaal! 
Na alle dojo-assistenten binnen het lesgeefteam van Shu Ken Ma Shi die 
reeds eerder hun bevoegdheid wisten te halen, heeft nu ook Tobias 
Dansen op zaterdag 22 september zijn KBN dojo-assistentendiploma 
behaald. Hij deed dit met overweldigend resultaat: een acht, drie negens 
en een tien! Hij is daarmee als beste van zijn docentenklas geslaagd en 
dat is een resultaat om trots op te zijn. En dat zijn wij dan ook; hartstikke 
trots op de prestaties van Tobias, bereikt mede dankzij de belangeloze 
medewerking van vele van onze clubgenoten. En ook daar zijn we 
hartstikke trots op. Een prestatie staat immers nooit op zichzelf, maar is, 
naast de onmiskenbare inspanning van de examenkandidaat, natuurlijk 
ook altijd het gevolg van de goede samenwerking en sfeer binnen de 
club als geheel. Mede namens Tobias daarvoor onze grote dank. 
 
Ook Frank Hertog, die ondanks het feit dat hij niet bij Shu Ken Ma Shi 
traint, al jarenlang toch onze sportcoördinator is, heeft succesvol examen 
gedaan voor zijn dojo-assistenten bevoegdheid. Namens ons allen van 
harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gjalt van Hes vader van een Lieve dochter 
Op 27 september om 23:07 is onze penningmeester en dojo-assistent Gjalt van 
Hes is vader geworden van een hele lieve en gezonde dochter met de prachtig 
lieve naam Lieve. Ze is kerngezond, weegt 3,8 kilo en is 48 cm lang. 
 
Beide ouders, Gjalt & Elaine, namens ons allen van harte gefeliciteerd! 
 

 
Shu Ken Ma Shi succesvol bij Open Luxemburgse Karate Kampioenschappen 
Op de Open Luxemburgse Karatekampioenschappen (Lions Cup) in Strassen, Luxemburg hebben maar 
liefst drie leden van Shu Ken Ma Shi een of meerdere medailles binnengehaald op het onderdeel kata.  
 
Als eerste was daar Sayra Aarts. Zij draaide mee met het onderdeel kata bij zowel de junioren als de 
seniorencategorie. Bij de junioren wist zij goud te behalen door met grote overmacht alles met 5 tegen 0 
te winnen. Bij de senioren wist Sayra van 3-voudig Nederlands kampioen Mariska Steenbeek te winnen 
met 5-0. Nationaal Kernploeggenoot Nadia Bosch, die er met het uiteindelijke goud vandoor ging, was 
haar volgende tegenstander, maar helaas verloor Sayra deze wedstrijd met 4-1. Ondanks deze 
teleurstelling wist zij daarna bij de volwassenencategorie toch nog tot een overtuigende bronzen derde 
plaats te komen. 
 

Ook Doenja Hertog zou 
examen gedaan hebben, maar 
zij moest om gezondheids-
redenen helaas verstek laten 
gaan. Te zijner tijd zal ook zij 
ongetwijfeld een fantastisch 
examen laten zien, daar 
twijfelen wij niet aan. En voor 
nu wensen wij haar heel erg 
veel beterschap toe. 
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WKF Kledingvoorschriften 
 
Omdat sommigen van ons aan wedstrijden meedoen, anderen scheidsrechter zijn en weer anderen 
examen doen voor een dangraad, is het goed om te weten wat de officiële WKF (Wereld Karate-do 
Federatie) kledingvoorschriften zijn. Je vindt ze hieronder. Ook binnen onze clubtrainingen zijn deze 
richtlijnen voor de te dragen kleding van toepassing. 
 
Deelnemer en coaches moeten het officiële tenue dragen zoals wordt voorgeschreven. De Scheidsrech-
ters Commissie kan iedere official of deelnemer die hieraan niet voldoet uitsluiten. 
  
Referees 

1. Referees en Judges moeten het officiële tenue dragen, zoals door de Scheidsrechters Commissie is 
bepaald. Dit tenue moet gedragen worden tijdens alle wedstrijden en cursussen. 

  
2. Het officiële tenue ziet er als volgt uit: 

• Een marineblauwe blazer met 2 zilverkleurige knopen (geen overslag jasje). 

• Een wit overhemd met korte mouwen. 

• Een officiële stropdas zonder dasspeld. 

• Een effen lichtgrijze pantalon zonder omslag. 

• Effen donkerblauwe of zwarte sokken en zwarte instapschoenen voor gebruik op de   
wedstrijdvloer. 

• Vrouwelijke Referees en Judges mogen een haarspeld dragen. 
  
Deelnemers 

1. Deelnemers moeten een witte en ongemerkte karate-gi dragen, zonder strepen of biesversiering. 
Het nationaal embleem of vlag mag gedragen worden op de linker borstzijde van het jasje en niet 
groter zijn dan 12 x 8 cm. Alleen de originele merklabels mogen op de gi getoond worden. 
Daarnaast mogen nummers, uitgegeven door het WOC op de rug worden gedragen. Een 
deelnemer draagt een rode band en de ander een blauwe band. De rode en blauwe band moeten 
5 cm breed zijn en zo lang, dat aan beide zijden van de knoop 15 cm overblijft. 

  
2. Ondanks het gestelde in bovenstaande paragraaf 01 kan het hoofdbestuur het aanbrengen van 

speciale handelsmerken of kenmerken van goedgekeurde sponsors toestaan. 
  

3. Het jasje moet, als het met de band rond de middel is vastgeknoopt, minimaal de heupen 
bedekken, maar niet meer dan ¾ deel van het dijbeen. Vrouwelijke deelnemers mogen een effen 
wit T-shirt onder hun karatejas dragen. 

Elmo Diederiks was de eerste ronde vrijgeloot en de 2e

ronde won hij met de kata Gojushiho-Sho met 5-0 van 
een zwitser. Met de kata Kanku-Sho in de halve finale 
kwam hij uit tegen een karateka uit Frankrijk die 3e werd 
op de Europese Kampioenschappen voor junioren. Elmo 
verloor deze partij echter door een balansverstoring a.g.v. 
het feit dat hij met zijn tenen in de mat terecht kwam. In 
de strijd om de 3e plaats wist Elmo e.e.a. echter weer 
recht te zetten door met het lopen van de kata Unsu met 
5-0 van een belg te winnen. 
 
Ook Kimberly Aarts, die helaas de vorige keer in Berlijn 
niks gewonnen had, wist deze keer een knappe 3e plaats 
te behalen. Van harte gefeliciteerd alledrie! 
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4. De mouwen mogen niet langer zijn dan het polsgewricht en niet korter dan halverwege de 

onderarm. De mouwen mogen niet worden opgerold. 
  

5. De broek moet een dusdanige lengte hebben, dat deze tenminste 2/3 deel van het scheenbeen 
bedekt en mag niet langer zijn dan het enkelgewricht Broekspijpen mogen niet worden opgerold. 

  
6. Iedere deelnemer moet het haar schoon houden en de lengte van het haar mag een correct 

verloop van de wedstrijd niet in gevaar brengen. Een hoofdband is niet toegestaan. Als de 
Referee het haar van een deelnemer te lang en/of niet schoon vindt, mag hij de deelnemer 
uitsluiten van deelname aan de wedstrijd. In Kumite wedstrijden zijn metalen haarclips c.q. 
spelden verboden. Tijdens Kata is het dragen van een kleine haarclip c.q. speld toegestaan. 
Linten en andere versieringen zijn verboden. 

  
7. De deelnemers moeten kortgeknipte nagels hebben en mogen geen metalen of andere 

voorwerpen dragen, welke de tegenstander kunnen verwonden. Het dragen van een metalen 
gebitsbeugel moet door de Referee en dokter worden goedgekeurd. De deelnemer is zelf volledig 
verantwoordelijk voor eventuele verwondingen. 

  
8. Het volgende beschermingsmateriaal is verplicht: 

1. WKF goedgekeurde handbeschermers, de ene deelnemer draagt rode en de andere blauwe 
2. Bitje 
3. Dames dragen borstbescherming (door WKF goedgekeurd) 
4. Door de WKF goedgekeurde scheenbeschermers 
5. Door de WKF goedgekeurde voetbeschermers 
6. Een kruisbeschermer is niet verplicht maar indien er een gedragen wordt moet deze 

goedgekeurd zijn door de WKF 
 

9. Het dragen van een bril is verboden. Zachte contactlenzen mogen op eigen verantwoordelijkheid 
van de deelnemer worden gedragen. 

  
10. Het dragen van niet toegestane kleding is verboden. 

  
11. De beschermingsuitrusting moet aan de WKF standaard specificaties voldoen. 

  
12. Het is de taak van de Arbiter om er voor te zorgen dat de deelnemers de juiste uitrusting dragen. 

 
13. Het gebruik van verband of steunverband als gevolg van letsel, moet door de Referee op advies 

van de dokter worden goedgekeurd. 
  
Coaches 

1. De coach moet gedurende het gehele toernooi een trainingspak met een identificatie dragen. 
 
 
Toelichting 

1. De deelnemers dragen een enkele band. AKA draagt de rode en AO draagt de blauwe band. 
Banden welke een graad aanduiden, mogen tijdens wedstrijden niet gedragen worden. 

  
2. Gebitsbeschermers moeten goed aangemeten zijn. Kruisbeschermers met een verwijderbare 

plastic kap in een gordel zijn niet toegestaan en personen die betrapt worden op het gebruik 
ervan zullen worden bestraft. 

  
3. Er kunnen religieuze redenen zijn voor het dragen van bepaalde voorwerpen, zoals bijv. een 

tulband. Personen, die op religieuze gronden kledingstukken willen dragen, welke anders niet 
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reglementair zouden zijn, moeten voorafgaand aan het toernooi, de Scheidsrechters Commissie 
hierover inlichten. De Scheidsrechters Commissie zal elk verzoek in overweging nemen. Deze 
mogelijkheid bestaat niet voor mensen, die zich op de wedstrijddag melden in de verwachting 
mee te kunnen doen. 

 
4. Als een karateka niet correct gekleed de mat betreedt, wordt hij of zij niet onmiddellijk 

gediskwalificeerd, maar krijgt hij of zij 1 minuut de tijd om één en ander in orde te maken. 
  

5. Indien de Scheidsrechters Commissie het goedkeurt, mogen de Referees en Judges hun colbert 
uittrekken. 

 

 

ShuKenMaShiSuperSurvivalKarateDoKamp 2007 
 
Ja ja, waar jullie de vorige keer al hebben kunnen lezen 
hoe Marco het karatekamp heeft beleefd, heeft ook Luc 
nog een uitgebreid verslag gemaakt! Dit is dus extra 
zuur voor de mensen die niet mee waren, want nu 
kunnen ze nog een keer lezen wat ze gemist hebben! 
  
Het is vrijdag 24 augustus 2007. Rond een uurtje of half 
7 komen de eerste mensen zwaar beladen en bepakt 
naar de dojo op de Homeruslaan, klaar om een 
weekend tegemoet te gaan waarin ze, al dan niet 
vrijwillig, dingen gaan doen en meemaken die ze niet 
zomaar zelf zouden ondernemen. Toen iedereen 
aanwezig was en de auto’s met enige moeite waren 
ingepakt begon de reis naar een ontzettend leuk weekend. Onderweg nog één plaspauze, de laatste kans 

om nog even lekker op een WC te kunnen zitten, 
alhoewel niet veel zich hiervan bewust waren. Eenmaal 
in het donker aangekomen op de locatie waar we ons 
het weekend zouden vestigen moest de slaapplaats nog 
in elkaar gebouwd worden. De eerste vrijwilligers 
begonnen snel met allemaal ideeën en al vrij snel, maar 
niet zonder een beetje gepuzzel was onze bivak klaar 
om volop benut te worden. De tassen en de keuken in 
de grote partytent en 2 aparte tenten voor de mannen 
en de vrouwen. Nadat het kampvuur aangemaakt was 
en iedereen aan het genieten was van een kop soep 
werd het toch maar eens tijd om naar bed te gaan om 
krachten op te doen voor de rest van het weekend. 

 
De volgende ochtend konden we eigenlijk pas goed 
zien waar we ons bevonden; een prachtig dal middenin 
de Ardennen van ons buurland België. Met een rivier 
naast het kamp om ons te wassen en een redelijk goed 
grasveld voor de trainingen. In een kleine rechthoek 
van bomen dat eigenlijk net te klein was om een bos te 
noemen werd de latrine gegraven. Jawel, jullie lezen het 
goed, nummer 1 en nummer 2 mochten geloosd 
worden in een gat in de grond dat, als het donker werd, 
verlicht was met een olielamp. Nadat iedereen de 
nodige hoeveelheid koffie of thee op had begon de 
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eerste training rond een uurtje of 10. In deze training 
hebben wij geleerd over wanneer goed te aarden en 
wanneer zo licht te zijn als een vogel en richting de 
hemel te stijgen. Dit bracht ons tot de kata Meikyo, wat 
volgens onze Sensei de moeilijkste kata binnen het 
Shotokan is. Na de training was het nog even tijd voor 
wat ontspanning en werd er hier en daar 
gebadmintond, gevolleybald, lunch gemaakt of alvast 
hout gesprokkeld voor de avond. Na de lunch was het 
tijd om te beginnen aan onze survivaltocht door het 
bos. Dus iedereen met kleren die vies mochten worden 
in de auto en naar Coo. Hier hebben we 2 hele mooie 
watervallen kunnen bezichtigen en ook op weg 

ernaartoe hebben we natuurlijk allemaal genoten van de mooie omgeving en uitzichten. Toen onze 
survivalleiders er waren begon de challenge. Na een 
wandeling van een klein half uur waren we bij de 
eerste uitdaging: in een net omhoog klimmen, met een 
salto eroverheen en vervolgens weer naar beneden over 
een tweede net. De tweede uitdaging was een 
groepsuitdaging. We moesten met zijn allen een kring 
vormen en de hand vasthouden. Vervolgens moesten 
we tezamen als kring onszelf tussen een viertal 
dwarsbalken heen wurmen, zigzaggend. En dan te 
bedenken dat dit alles moest zonder dat ook maar 
iemand iets mocht zeggen. Maar als hechte karateclub 
is dit ons natuurlijk wel gelukt. Daarna werden de 
uitdagingen toch iets spannender. Via een net over een 
beekje klimmen, over een soort indianenbrug weer 

terug naar een volgend eilandje, met een stevig touw 
als een echte Bokito naar de overkant slingeren. Hierbij 
moesten we wel oppassen dat we geen passerende 
kanoërs raakten. Het was ook deze challenge waarbij 
de eerste ‘slachtoffers’ vielen. Vier of vijf mensen zijn 
niet helemaal droog naar de overkant kunnen komen. 
Toen iedereen eindelijk aan de overkant was bleek dat 
we ook weer terugmochten op dezelfde manier. Nu 
kwamen de echte Tarzans in actie en is iedereen wel 
weer teruggekomen zonder een natte broek te halen. 
Hierna over een touwbrug waarbij geadviseerd werd 
om NIET naar beneden te kijken. Natuurlijk waren er 
genoeg mensen bij die dit wel deden en ineens begon 
de brug een stuk meer te wiebelen. Door het snel 

stromende water onder je leek het net alsof de hele brug naar rechts werd verplaatst waardoor je dit 
weer wilde corrigeren. Dit zorgde ervoor dat de brug 
dus echt schommelde, waardoor het avontuur steeds 
groter en spannender leek te worden. De volgende 
uitdaging was een touw waarmee je op twee manieren 
naar de overkant kon komen: via de apenhang of een 
buikschuif-methode. 
 
Ieder koos zijn eigen manier en ook bij deze uitdaging 
zijn er een paar schaafwonden of krampen bijgekomen. 
Via een echte indianenbrug weer terug naar de 
overkant om via hele smalle paadjes langs het water 
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door te lopen naar de laatste en spannendste uitdaging. Het was alleen het geval dat onze begeleider 
Teun, de stagiair, niet helemaal zeker was van zijn eigen denkvermogen, waardoor we te vroeg naar 
boven zijn geklommen. Jawel, zonder trap of pad een meter of 60 naar boven klimmen op handen en 
voeten met af en toe wat wegglijden. Eenmaal boven kwam hij erachter dat dit toch niet de plek was 
waar we moesten zijn en konden we weer met gevaar voor eigen leven gezamenlijk naar beneden. 

Zonde, want nu is er toch een klein 
deel van een mooi stuk natuur naar 
de knoppen. Iedereen heelhuids 
beneden gearriveerd konden we door 
naar het laatste deel van de tocht, de 
kabelbaan over het water naar 
beneden. We kregen allemaal een 
harnas aan dat na Teuns inspectie 
toch nog een keer door elkaar werd 
gecontroleerd. Vervolgens mochten 
we één voor één naar benden sjezen 
wat echte een hele grote kick gaf. 
Toen het adrenalinepeil bij iedereen 
weer een beetje gezakt was gingen we 
weer op weg naar de auto. De 
wandeling terug was toch net ietsjes 
zwaarder, maar desalniettemin een 
heerlijk tochtje door de mooie 

buitenwereld. Bij de bivak aangekomen werd er snel een heerlijke pot macaroni klaargemaakt en 
mochten we ons voorbereiden op het avondprogramma, een dropping. Dit was ook niet zomaar een 
dropping, we werden in 3 groepen verdeeld en werden met een busje een stuk weggebracht om 
vervolgens alleen maar een kaart te krijgen, de locatie waar we op het moment waren en de locatie van 
het kamp. Hier moesten we het dus mee doen en met onze zaklampen in de hand gingen we op weg 
door het donkere bos over modderige paadjes met alleen elkaar om te overleven. Zo dramatisch als ik 
het nu vertel was het niet, maar er was wel enige vorm van een verlangen naar bekend terrein. Groepje 1 
werd helaas door een of andere Waal 
de verkeerde kant op gestuurd 
waardoor ze een uur verkeerd 
gelopen hadden en toevallig groep 3 
tegenkwamen. Groep 2 had dus de 
koppositie overgenomen en kwam 
zodoende ook als eerste aan bij het 
kamp. Groep 1 en groep 3 hebben de 
rest samen overlegd en uitgevogeld. 
Sommigen waren heel druk met het 
uitzoeken van de weg en het discus-
siëren of ze nou al wel hier naar links 
moesten of toch de volgende, terwijl 
anderen aan het genieten waren van 
de natuur in het donker. Het is niet te 
beschrijven hoe mooi de lichtjes in de 
verte zijn die je over de bergtoppen bij 
een bijna volle maan kunt zien, maar 
neem maar van mij aan dat het een prachtig uitzicht was. Toen de laatste 2 groepen aan waren gekomen 
na een wandeling van ruim 2 uur was het kampvuur al aangemaakt en liet onze Sensei nog eens zien dat 
hij ook heel goed gitaar kan spelen en nog altijd een hele goede stem heeft. De chipszakken gingen open 
en de spekjes werden als marshmallows opgewarmd aan een lange stok die bewerkt was tot uit de 
kluiten gegroeide satéprikker. Langzaamaan ging iedereen om de beurt naar bed tot ook de laatste zijn 
ogen sloot.  
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ICHI NI, SHU KEN MA SHI! ICHI NI, SHU KEN MA 
SHI! ICHI NI SAN SHI, SHU KEN MA SHI, SHU KEN 
MA SHI! Zo klonk de wekker op zondag om 6 uur in de 
ochtend. Iedereen zijn of haar karatepak aan om te 
beginnen aan de training bij een mooie zonsopgang. 
Zonder ontbijt was niet iedereen even vlot bij de les, 
maar uiteindelijk heeft iedereen lekker getraind en 
konden we na de training bijkomen om alsnog goed te 
ontbijten bij het nog nasmeulende kampvuur. ‘s 
Middags gingen we met zijn allen kanoën. We konden 
kiezen uit een 1-persoons- en een 2-persoonskano. Dus 
iedereen vormde tweetallen of singletjes en ging te 
water. We begonnen bij de watervallen van Coo en 
kwamen tijdens ons tripje nog een paar plekjes tegen die 
we de dag ervoor ook al gepasseerd waren. Niet 
iedereen heeft het droog weten te houden, dit waren de 
éénpersoonsbootjes die toch een stuk instabieler waren 
dan verwacht. Maar met goed samenwerken zijn de 
kano’s geleegd en konden zij weer lekker verder 
peddelen. Ook tijdens het kanoën was het zeer de 
moeite waard om weer even van de vrije natuur te 
genieten. Toen uiteindelijk iedereen de finish had 

gehaald en iedereen weer lekker omgekleed was zijn we weer naar het kamp gereden voor nog het 
laatste beetje ontspanning voor het vertrek. Er werd weer volop gespeeld, gezond en gekletst, op en top 
gezelligheid dus. Helaas moesten we toch weer naar huis dus het kamp hebben we met zijn allen in no-
time afgebroken en netjes gemaakt. Met een beetje passen en meten kon weer iedereen mee en zijn we 
nog voor de laatste maal naar Coo gereden om nog even één drankje te doen. Hierna zijn we met zijn 
allen weer naar ons welbekende wegrestaurant gereden om daar onze avondmaal te nuttigen. Na een 
mooie afscheidsspeech van onze Sensei was het weekend dan toch echt tot een einde gekomen en 
konden we tezamen weer terug naar huis om weer heerlijk in een bed te kunnen slapen. 
 

 

Techniek van de maand: Teisho 
 
Het woord Teisho verwijst naar de Japanse benaming van het onderste deel van de handpalm; het deel 
van de hand waarmee je deze techniek maakt. Je kunt hem als verdediging (Teisho-Uke) en als aanval 
(Teisho-Uchi) gebruiken. Je kunt hem zowel zijwaarts en neerwaarts uitvoeren. In kata komt deze 
techniek het eerste voor in Jion, dat je voor je 1e kyu en je 2e dan moet kennen. Het betreft hier de 
zijwaartse Teisho, die de tegenstander vanaf de zijkant raakt. Je maakt hem als volgt, in Kiba-Dachi: 
  

•         Je hand is vanaf het begin tot het einde in dezelfde positie, namelijk met de rug van je hand naar 
achteren gebogen, zodat het “Teisho”-gedeelte open is om de techniek mee te maken. Om 
voldoende spanning in je handspieren te krijgen, zijn je vingers “opgerold”. Een andere 
benadering (Sensei Kase) is dat je je vingers geopend houdt en je aandacht i.p.v. naar het 
opkrullen van je vingers alleen naar het op spanning brengen van  de handpalm uit laat gaan. 
Binnen de WKF (en dus ook de KBN) echter wordt de eerst genoemde benadering gehanteerd.  

•         Je arm bevindt zich achter je lichaam. 

•         Als je naar voren stapt, hou je je arm en je heupen zo lang mogelijk naar achteren, om zoveel 
mogelijk elastische voorspanning op te bouwen. 

•         Op het laatste moment draai je je heup naar zijn eindpositie en beweeg je met je hand in een 
zwiepende beweging naar je doel. Let erop dat je hand een ronde beweging maakt en niet in een 
rechte lijn beweegt. De hand benadert het doel dus van buiten naar binnen. 

 



 9

Japanse Kunstgeschiedenis (deel 2) 
 

Door Frans Baggen 
 
Boeddhisme komt naar Japan 
Met de introductie van het Boeddhisme in Japan en de introductie 
van het schrift in het midden van de 6e eeuw eindigt voor Japan 
de prehistorie.  Kinmei (510 – 571), de toenmalig Keizer van Japan, 
ontvangt geschenken uit het koninkrijk Beakje aan de zuidoost 
kust van Korea, waaronder een verguld bronzen standbeeld van 
Boeddha Sakyamuni, sutra’s, banieren, en commentaren op de 
sutra’s, die tot aan deze periode onbekend waren in Japan. 
Daarmee wordt het Boeddhisme in Japan geïntroduceerd en 
uiteindelijk erkend door het Japanse Hof. Daarop volgde een 
wijdverbreide productie van religieuze kunst en werden er door 
het hele land tempels gebouwd. Beakje stuurde ambachtslieden en 
architecten die bekend waren met de Boeddhistische kunst. Een 
deel van de aristocratie van Yamato is zelfs Koreaans van 
oorsprong. De tempelbouwers en de beeldhouwers waren in ieder 
geval allemaal Chinezen en Koreanen. Daarmee nam de Japanse 
cultuur een grote vlucht. Een beroemd tempelcomplex uit die tijd 
is de Todaiji Tempel (752) Toen al had Japan de benodigde 
techniek in huis om ten behoeve van de grote staatstempel van 
Todaiji de grote Boeddha  te laten gieten. Het hoofdgebouw van 
deze tempel is nog altijd het grootste houten gebouw dat de 
wereld ooit gezien heeft, al heeft het nog maar een derde van zijn 
oorspronkelijke omvang. De tempel is in de loop der eeuwen twee 
maal volledig afgebrand, om daarna weer volledig opnieuw te 
worden opgebouwd. De Todaiji wordt bewoond door een groot 
aantal reeën die daar sinds jaar en dag vrij rondlopen en als heilig 
worden beschouwd. 
 
Prins Shōtoku 
De eerste Japanse kronieken stammen uit de 6e eeuw toen prins 
Shōtoku (573-621) een brief schreef aan de keizer van China met 
de volgende aanhef: “Van de heerser van het land waar de zon 
opkomt aan de heerser van het land waar de zond ondergaat.”Het 
land waar de zon opkomt is in het Japans “Nippon”. In het 
Chinees wordt dit uitgesproken als “Yi-pen”, wat later later door 
de Engelsen is verbasterd tot “Japan”. Prins Shōtoku was een 
groot bewonderaar van de Chinese cultuur en hij was van grote 
invloed op de ontwikkeling van het Boeddhisme in Japan. Uit die 
periode stammen de talloze Boeddhistische tempels van Nara. 
Om deze in te kunnen richten, komen er enorme hoeveelheden 
kunstwerken uit China naar Japan. In eerste instantie zijn deze 
bedoeld voor de kloosters zelf. Maar later worden ze via de 
kloosters ook voor het Shogunaat geïmporteerd. Japanners 
worden uitgenodigd om in China kloosters te stichten en de 
Chinezen stichten kloosters in Japan. Op deze manier komt Japan 
op zeer intensieve manier in contact met de zeer hoog 
ontwikkelde Chinese beschaving. 
 

Verguld bronzen 
Shakyamuni 

 
(Horiyuji tempel, Nara, 
Asuka periode ± 623) 

De grote Buddha 
van Todaiji 

Todaiji Tempel 
Huis van de 
grote Buddha 
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Shintō 
Voordat het Boeddhisme zijn intrede deed in Japan, was de 
bevolking hoofdzakelijk animistisch. De inheemse religie werd in 
een reactie op de komst van het Boeddhisme, de weg van de 
Boeddha, Shintō, de weg van de Geesten (jap. Shin of Kami) 
genoemd. In Japan gaat men er nog altijd van uit dat overal in het 
land geesten omzwerven. Vaak zijn deze geesten gekoppeld aan 
een bepaalde plek; een berg, een rots, een boom, overleden 
voorouders (Shōgun of Keizer) of een waterval. Priesters proberen 
deze zgn. Kami aan die plek te binden door ze er met offers (rijst 
of Sake) naartoe te lokken en ze vervolgens te binden met zgn. 
Shimenawa, heilige koorden die voor de ingang gehangen 
worden. De toegang tot een heilige plek wordt vaak bovendien 
vaak aangegeven dmv een symbolische toegangspoort, de toriji. 
De toriji is welhaast het symbool van Japan. Om Boeddha, de 
nieuwe god uit den vreemde waardig te kunnen ontvangen 
hebben de geesten een menselijke gedaante ontvangen. In Korea 
werden karakterkoppen gemaakt van een merkwaardig volk uit 
het westen; een geheel ander ras met hele vreemde lange neuzen.  
Deze karikaturen van westerlingen hebben als inspiratiebron 
gediend voor de Kami-uitbeeldingen. Daarom hebben deze 
allemaal zo’n lange neus.  
 

Rijstcultuur 
De rijstcultuur is in de 3e eeuw voor Christus overgenomen van 
China en Korea. Dit heeft het Japanse landschap aanzienlijk 
veranderd. Tot op  de dag van vandaar is op het platteland de 
manier waarop rijst wordt verbouwd sinds die tijd nauwelijks 
veranderd; niet in de manier van planten een oogsten en zelfs niet 
in de manier van kleden van de boeren en de boerenvrouwen, die 
voor het overgrote deel voor de oogst verantwoordelijk waren. Dit 
alles om er maar voor te zorgen dat de Kami tevreden blijven en 
niet verstoord worden, zodat de rijstopbrengst maximaal groot zal 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kami masker 

Itsukushima   Toriji 

Shimenawa van de 
gehuwde rotsen van 

Futami 

Shintō tempel 
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Aankondigingen 
 
Stage Sensei Patrick McCarthy 
Op zaterdag 1 december organiseert karateschool Wadokan Haarlem 
een seminar van Patrick McCarthy, 8e dan. Het thema van dit seminar 
is het kata Matsumura Bassai. Het is alweer enige tijd geleden dat deze 
grootheid in het karate naar Nederland is gekomen, dus dit is een hele 
mooie kans om van zijn ervaring te leren! 
 
Het seminar duurt van 10:00 tot 17:00 en de kosten bedragen €60,-. Het 
seminar zal plaatsvinden in het ROC Amsterdam, vlakbij de 
Amsterdam ArenA. 
 
Voor meer informatie en inschrijving, zie www.wadokanhaarlem.nl. 
 
Open Noordelijke Jeugdtoernooi Kata 
Op zaterdag 3 november zal het Open Noordelijke Jeugdtoernooi Kata 
plaatsvinden in Sporthal Bruinsma in Stadskanaal. Het is een open 
toernooi, dus iedereen kan deelnemen. Voor meer informatie: 
info@bruinsmasport.nl. 
 

Open Noordelijke Karate kampioenschappen Kata en Kumite  Breedtesport 
Tevens bij sportschool Bruinsma, op zondag 18 november: De Open Noordelijke Karate 
kampioenschappen Kata en Kumite Breedtesport. Breedtesport wil zeggen dat je hier ook aan mee kunt 
doen als je niet of weinig wedstrijdervaring hebt, dus wellicht voor sommigen onder ons een mooie 
gelegenheid. Voor meer informatie: info@bruinsmasport.nl. 
 

 

Anekdote 
 
Een enthousiaste jongeman verzocht een zwaardmeester hem als leerling aan te nemen. “Ik zal uw 
bediende zijn en niet aflatend trainen. Hoe lang zal ik erover doen om alles te leren?” 
“Op z’n minst 10 jaar,” zei de meester. 
“Dat duurt te lang,” protesteerde de jongeman. Stel dat ik twee keer zo hard werk als alle anderen. Hoe 
lang zal het dan duren?” 
“Dertig jaar,” antwoordde de meester. 
“Hoe bedoelt u?” riep de jongeman verontwaardigd. “Ik heb er alles voor over om de zwaardvechtkunst 
zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.” 
“In dat geval,” zei de meester streng, “zul je vijftig jaar nodig hebben. Iemand die zo’n haast heeft, is een 
slechte leerling.” 
De beteuterde jongeman mocht als knecht dienen onder de voorwaarde dat hij geen enkel zwaard zou 
aanraken en er ook niet naar zou vragen. De volgende drie jaar bracht de jongeman door met 
schoonmaken, koken en boodschappen doen. Op een dag sloop de meester van achter naar hem toe en 
sloeg hem met een houten zwaard. Daarna vervolgde de meester zijn sluipaanvallen dag en nacht, totdat 
de jongeman een scherp zesde zintuig had ontwikkeld – hij bespeurde een aanval nog voordat deze 
werd uitgevoerd. “Nu ben je eindelijk klaar om te leren,” vertelde de meester hem. Formele instructie 
begon en de leerling boekte snel vooruitgang. 
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Interview met: Robin Bongers 
 
Robin Bongers is geboren op 20 mei 1972. In 
het dagelijks leven ontwerpt hij wegen. 
 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
Mijn vader heeft me ooit een keer meegenomen 
naar een proefles bij sensei Ernst van der Zee. Ik 
was toen nog een klein ventje, en niet zo heel 
stoer. Waarschijnlijk hoopte hij dat ik er wat 

steviger door in mijn schoenen zou komen te staan. Uiteindelijk heb ik 
daar 17 jaar getraind. 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Toen ik definitief in Utrecht ben gaan wonen heb ik eerst nog enige tijd 
rondgezocht. Uiteindelijk kwam ik uit op de Shu Ken Ma Shi website, 
en ik had het gevoel dat deze school wel bij mij zou passen. Ik ben dus 
weer een keertje op proef komen trainen (dit keer zonder vader) en 
sindsdien gebleven. 
 
Wat is je doel in het karate? 
Ik wil graag steeds weer verder groeien en nieuwe dingen leren. Daar is 
karate uitstekend geschikt voor, je bent nooit 'klaar'. 
 
Welke plaats heeft karate in je leven? 
Karate heeft een vaste plek in mijn leven. Gelukkig zijn er nog heel wat 
andere dingen, mijn familie en vrienden, mijn vriendin, onze kat, de 
reizen die we maken... Het is wel eens anders geweest, toen betekende 
karate echt alles voor me. Nu is het gewoon een stuk van mezelf. 
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
Af en toe even stevig te keer gaan. Dat heb ik soms gewoon even nodig. 
 
 
 

Agenda 
 

vrijdag 19 oktober: 
Wereldkampioenschappen 
Junioren en Cadetten in 
Istanbul, Turkije 
 
zaterdag 3 november: 
Open Noordelijke 
Jeugdtoernooi Kata in 
Stadskanaal 
 
zondag 18 november: 
Open Noordelijke Karate 
kampioenschappen Kata en 
Kumite  Breedtesport in 
Stadskanaal 
 
zaterdag 1 december: 
Seminar Patrick McCarthy in 
Haarlem 
 
zondag 9 december: 
Dangraadexamens in Sporthal 
Lunetten, Utrecht 

 

 

Strip
 

 

 

Colofon 
 

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


