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Verjaardags-
kalender 

 
6 december: 
Youssef Elahmadi 
 
10 december: 
William Meijer 
 
18 december: 
Bas Vernooij 
 
27 december: 
Ewout Feenstra 
 
29 december: 
Vincent Hoogeboom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 
 
Zusters Aarts 1e en 2e tijdens Heijoshincup in Belgie 
Zondag 11 november hebben de gezusters Aarts deelgenomen aan de 
Heijoshincup in Belgie. Voor Kimberly zat het allemaal een beetje tegen, 
maar Sayra draaide zeer sterk en haalde de finale zonder één vlag tegen 
te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyugradenexamen december 
De kyugraadexamens van december zijn ingepland op maandag de 17e. 
Deze examens zijn officieel erkend door de Karate-do Bond Nederland 
(KBN) en indien geslaagd ontvang je dan ook een officieel KBN 
diploma. Teneinde examen te kunnen doen, moet je dan ook het door 
jou ingevulde inschrijfformulier en jou KBN paspoort uiterlijk een week 
van tevoren bij Frans inleveren, inclusief sportpas 2007, om te kunnen 
checken of je nog steeds lid bent van de KBN. 

 
Anders dan andere jaren doen we dat dit jaar in twee sessies; dit om al te lange wachttijden te 
voorkomen. De indeling van het examen wordt bepaald op het moment dat alle inschrijvingen voor het 
examen binnen zijn. We beginnen met het examen om 19.00 voor de lagere banden. We beginnen met de 
tweede sessie om ongeveer 20.15. Waar de grens tussen hoog en laag ligt, wordt bepaald aan de hand 
van het aantal inschrijvers voor de verschillende niveaus. De exacte indeling wordt in de week 
voorafgaande aan het examen bekend gemaakt tijdens de trainingen en hier op de site. De zaal gaat 
open om 18.30. Voor de niet-examenkandidaten zijn er die avond helaas geen trainingsmogelijkheden. 
 
Nationale Dangraadexamens van de Karatedo Bond Nederland van 9 december 2007 
Het is toch iedere keer maar weer spannend. voor de zomervakantie waren we met het voorbereidings-
traject gestart met 10 karateka, waarvan er uiteindelijk 5 daadwerkelijk examen mochten gaan doen: 
Gabriela en Gert-Jan (1e dan), Doenja en Ahlam (3e dan) en Elmo (4e dan). De tribune zat vol met fans. 
Vele Shu Ken Ma Shi’ers hebben de moeite genomen om hun clubgenoten aan te komen moedigen en 
kennis te nemen van het niveau van ons Nationaal Karatedo. Ik denk dat zij zullen kunnen beamen dat 
de karateka van Shu Ken Ma Shi een uitstekend niveau hebben neergezet, waar we met zijn allen trots 
op kunnen zijn. Een speciaal woord van dank gaat natuurlijk ook uit naar de examenpartners, die geheel 
belangeloos hun inzet en tijd hebben gestopt in het examen van onze 5 kandidaten. En met succes; alle 5 
zijn ze vol lof geslaagd! Onze Sensei mocht weer vele complimenten in ontvangst nemen. Apentrots was 
hij. En hoewel het gemiddelde percentage gezakten al gauw de 60% nadert, blijft ook na dit examen het 
slagingspercentage van kandidaten van Shu Ken Ma Shi staan op 100%. Voorwaar geen geringe 
prestatie. Zo blijkt maar weer dat we met zijn allen een club hebben weten neer te zetten van zeer hoog 
niveau en dat bovendien nog met handhaving van een zeer goede onderlinge sfeer. Wat zijn we toch 
geweldig met zijn allen. Dat mag best wel eens een keer gezegd worden, dacht ik zo. 

In de finale kwam Sayra uit tegen 
haar zeer sterk draaiende zusje 
Gabriela. Die was daar gekomen 
door de plaatselijke favoriet met 3-
0 te verslaan. Zoals verwacht won 
Sayra, maar Gabriela kreeg toch 
nog zeer verdiend één vlag mee. 
Goed gedaan meiden, we zijn trots 
op jullie en natuurlijk ook op 
Kimberly, want meedoen alleen al 
is op zich toch altijd maar weer een 
hele prestatie. 
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Techniek van de maand: Nekoashi-Dachi 
 
Nekoashi-Dachi betekent letterlijk vertaald vanuit het Japans: Kat-voet-stand. (neko = kat, ashi = voet, 
dachi = stand) Het is een stand die binnen Shotokan, onze karatedo-stijl, vooral in hogere kata, zoals 
Hangetsu, Gojushiho Sho, Gojushiho Dai en Unsu voorkomt. Je maakt hem op de volgende manier: 
 

• Je gewicht steunt voor 90% op 1 been. Dat betekent dat je je andere been zonder problemen moet 
kunnen optillen, zonder dat je lichaam noemenswaardig van houding verandert. Je kunt in deze 
stand dus heel makkelijk met je andere been een Mae-Geri maken. 

• De voet van je “standbeen” wijst ongeveer 30° naar voren en de knie van je standbeen wijst, zoals 
altijd, in dezelfde richting als je voet. 

• De bal van je andere voet staat ongeveer 1 voetlengte van je standbeenvoet op de grond. De knie 
van dit been is gebogen en voorwaarts gericht. De wreef van de voet staat verticaal omhoog. De 
wreef is zoveel mogelijk gestrekt in het verlengde van je onderbeen. De voethouding is dus 
hetzelfde als bij de Mae-Geri, alleen dan naar beneden gericht. 

• Het is voor je stabiliteit heel erg belangrijk dat je je bekken kantelt. 

• De knie van je standbeen is uiteraard zover gebogen als nodig is om je lichaam op dezelfde 
hoogte te brengen als bij de andere standen (zoals bijvoorbeeld de Zenkutsu-Dachi). 

 

 

Japanse Kunstgeschiedenis (deel 4) 
 

Door Frans Baggen 
 
We zagen dat Japan tijdens de Heian periode een eigen, 
authentiek Japanse stijl van leven ontwikkelde. Aan het hof leidt 
men een vredig bestaan. De hovelingen hebben daardoor veel tijd 
om aan kunst te doen. Zo was er bijvoorbeeld de kunst van het 
“geur-raden”. Dit alles natuurlijk binnen de meest fijnzinnige en 
strak omschreven etiquette-regels en voorzien van de juiste 
gebruiksvoorwerpen. Ook het kimari-spel (bal hooghouden en aan 
elkaar doorgeven zonder de handen te gebruiken) stamt uit deze 
periode. Wie het mooist bewoog, had gewonnen. Esthetiek en 
etiquette nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de 
Japanse samenleving. Boeddhisme en Shintoïsme bestonden 
vredig naast elkaar en gingen in zekere zin op veel terreinen in 
elkaar op. Kami werden volgens de uit China afkomstige honji-
suijaku (= “manifestaties van sporen van de oer-substantie”) 
gezien als manifestaties van Boeddha’s en Boddhisatva’s.   Binnen 
het esoterisch Boeddhisme is de oer-substantie, de “bodem van de 
werkelijkheid” Honji in het Japans, (vergelijk kata Jihon) vervuld 
van Boeddha. Het traditioneel esoterisch Boeddhisme leert dat de 
Kosmos als totaliteit de Kosmische Boeddha is. De wereld zoals 
wij die kennen, is slechts de  verschijningsvorm waarin de 
werkingen van de Kosmische Boeddha zich uitdrukken. Ook de 
kami worden reeds vanaf de Nara periode gezien als aan het 
oppervlak zichtbare manifestaties van de op een dieper niveau 
bestaande Boeddha’s, die op hun beurt weer emanaties zijn van 
de Kosmische Boeddha. Esoterisch Boeddhisme gebruikt 
mandala’s om uit te beelden hoe alle Boeddha’s voortkomen uit 
deze Kosmische Boeddha. Geheel in overeenstemming met deze 
theorie verschenen in de schilderijen Boeddhistische en 
Shintoïstische motieven door elkaar heen. Deze zogenaamde 

Boeddha Heian Periode 
Hout; 68,7 cm 
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Suijaku (manifestaties van sporen) kunst ontwikkelde mandalas 
waarbij kami geportretteerd werden als Boeddha’s. Dit betekent 
dat Amaterasu, Dainichi vervangt in het midden van de mandala, 
daarmee in feite suggererend dat alle kami emanaties van 
Amaterasu zijn. Het was een intellectuele constructie waardoor 
het Shintoïsme kon worden gezien als een van de vele 
uitdrukkingsvormen, maar ook niet meer dan slechts één van de 
uitdrukkingvormen van het meer Universeel geldigheid en 
gezaghebbende Boeddhistische wereldbeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amaterasu 
 
Tijdens de Kamakura periode (1192-1333) werd kwam Japans 
bestuur na een serie bloedige burgeroorlogen onder het eerste 
Shōgunaat. De variant van het Confucianisme die door het 
Shōgunaat wordt ingevoerd, vormt het kader van een steeds 
nauwer omschreven samenleving, waarbinnen hiërarchie een 
steeds belangrijkere plaats in ging nemen. Er was geen mens van 
gelijke positie als de andere. Iedereen moest zich voortdurend 
bewust zijn van zijn positie en degenen die hoger of lager in de 
hiërarchie waren met het nodige respect en hoffelijk bejegenen. 
Elke handeling binnen het dagelijks leven werd omschreven. De 
kleding en de gedragsvormen waren minutieus bepaald en iedere 
afwijking van de norm, ieder lintje of kleurtje dat afweek werd 
gezien als subversief gedrag dat vroeg om strenge maatregelen. 
Zelfs de liefdesintriges waren aan zeer nauwe regels gebonden. 
Het gold aan het hof als zeer interessant om in het Chinees te 
kunnen schrijven en dichten (slechts een enkeling was ook in staat 
Chinees te kunnen spreken). De dame aan het keizerlijk hof was in 
opperste extase te brengen door haar gedichten te schrijven in het 
Chinees. Deze werden op een bootje in de vorm van een eend op 
speciaal doorvoor gecreëerde stroompjes naar elkaar toegezon-
den. Wanneer het gedichtje af was, mocht er een schaaltje Sake 
(rijstwijn) gedronken worden, dat de geliefden elkaar toezonden 
via hetzelfde stroompje. Maar daarbij diende de regel wel streng 
in acht genomen te worden dat eerst het gedichtje af moest zijn, 
voordat de Sake opgedronken mocht worden. En vervolgens werd 
er een eikenblad in het schaaltje gelegd, waarmee werd 
aangegeven dat wat de mens kan maken ondanks alle goede 
pogingen en eventueel het hoogste streven toch nooit zal kunnen 
tippen aan wat de schepping aan wonderschoons te bieden heeft. 
Wellicht in reactie daarop maakte Japan in deze periode de 
introductie van het Zenboeddhisme mee. In het kielzog daarvan 

Suijaku Kunst 
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kwamen nieuwe Chinese invloeden het land binnen, waarvan de 
inktschilderingen van de zuidelijke Song (960-1279)en de Yuan 
dynastie (1271-1368) het meest significant waren. In die tijd waren 
in China praktisch alle landschappen inktschilderingen. In de 
vroege Muromachi periode werden de meeste Japanse schilderijen 
weer volledig gekopieerd naar Chinese originelen met waarop 
figuren staan afgebeeld uit het Chinese Taoisme en het 
Boeddhisme. Zen-monniken maakten naam als kunstenaar. Ze 
wijdden hun leven aan het bestuderen van de Chinese literatuur 
en aan het gezamenlijk schijven van Chinese gedichten. Deze 
werden samengebracht op een rol, zodat er groepjes gedichten 
ontstonden die werden voorzien van een achtergrond in de vorm 
van een inktlandschapsschildering. Oorspronkelijk was dat voor 
de monniken een meditatieve aangelegenheid, maar al spoedig 
werden zij speciaal uitgenodigd ter opluistering van feestjes aan 
het hof, waar ze het schrijven en schilderen van gedichten aan het 
publiek demonstreerden. Tegen de 14e eeuw was het Zen-
boeddhisme algemeen geaccepteerd in Japan, vooal onder de 
Samurai-klasse. Naast de invloed die Zen had op de Japanse 
architectuur, was deze ook van grote invloed op de Samurai 
cultuur; vooral door tussenkomst van de monnik Takuan. In het 
begin van de 17e eeuw was in de Japanse Zenwereld Takuan de 
centrale figuur. Takuan Soho (1575 – 1645) was als abt van een 
Renzai Zen klooster schrijver, schilder, kalligraaf, tuinman en 
theemeester. Hij heeft een verzameling van meer dan 100 
gedichten nagelaten, waaronder het onderstaande gekalli-
grafeerde gedicht. Er staat geschreven: 
 

Iedereen geniet van het uitzicht. 
 

Mensen gaan aan boord van het schip. 
 

Steek de gigantische oceaan over. 
 

Prijs het uitzicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muromachi periode 
(1392–1573) 
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Interview met: Gabriela Aarts 
 

Gabriela Aarts is geboren op 24 mei 1990. Ze 
doet een PABO-opleiding aan de 
Hogeschool Utrecht. 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
Mijn zus Sayra zat al op karate in Gouda bij 
Walter de Mooij. Dat was Kyokushin-karate. 
Mijn zusje Kimberly en ik gingen altijd mee. 
Toen zeiden ze daar tegen ons: “Jullie kunnen 
ook meedoen!” We hebben toen een aantal 

proeflessen gedaan en het was erg leuk. Toen de leraar daar stopte, 
gingen we naar karateschool Nippon en daarna naar Tadashi. 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Op een gegevens moment gingen we weg bij Tadashi en waren we op 
zoek naar een andere goede school. Sayra zat toen in de kata-selectie bij 
Frans en dat beviel goed, dus zijn we hier komen trainen. 
 
Welke plaats heeft karate in je leven? 
Een hele belangrijke plek. Familie en vrienden komen op de eerste plek, 
maar karate en school komen daarna op nummer 2. 
 
Wat wil je bereiken in het karate? 
Op dit moment wil ik het liefste mijn zwarte band halen (inmiddels 
gelukt!, red). Daarna wil ik mijn Nederlandse titel weer terug en 
daarna wil ik ook Europees wat gaan bereiken. Sayra is een groot 
voorbeeld voor mij. Zo goed zou ik ook wel willen worden! 
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
Kata natuurlijk! Maar ook het feit dat je nooit uitgeleerd bent. Het is 
nooit saai, want elke les leer je wel weer wat. 
 
 
 

Agenda 
 
zondag 16 december: 
NK Cadetten en Junioren, Alle 
Categorieën in Apeldoorn 
 
maandag 17 december: 
Kyugraadexamens bij 
Shu Ken Ma Shi 
 
zaterdag 5 en zondag 6 januari: 
Otsuka Stage in Sporthal 
Lunetten en Sporthal 
Galgenwaard, Utrecht 
 

 
 
 

 

 

Strip
 

 

 

Bijzondere 
uitspraken van 

de sensei 
 

“Karate is zakken (in je stand, red) 
of zakken (voor je examen, red). 

Kies zelf maar.” 
 

 

Colofon 
 
Gert-Jan Schouten 
Cambridgelaan 235 
3584 DZ Utrecht 
Voor vragen en opmerkingen: 

clubkrant@shukenmashi.nl 


