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Verjaardags-
kalender 

 
6 januari: 
Maxelle Runge 
 
6 januari: 
Roy Erkens 
 
10 januari: 
Christiaan Stronks 
 
14 januari: 
Frank van den Berg 
 
22 januari: 
Gerda Doppenberg 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuws 
 
Jaap Smaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stage Sensei Marc Stevens 
Woensdag 23 januari 2008 wordt er een stage gegeven door Sensei 
Marc Stevens (5e dan) in Eindhoven, georganiseerd door 
Budosporten El Hatri. De Belgische Marc Stevens is een assistent 
van Sensei Shirai en heeft ook onder Sensei Kase getraind. Tijdens 
deze avond worden de bunkai van Heian Sandan (19:00-20:30 uur) 
en Jion (20:30-22:00 uur) behandeld. Een training kost 8 euro voor 
KBN leden, allebei de trainingen voor 15 euro. Het inschrijfgeld 
kan overgemaakt worden op banknummer 15.13.79.025 t.n.v. 
Budosporten El Hatri (Stage Marc Stevens 2008). Let op: 
Inschrijving aan de zaal is niet mogelijk. Voorinschrijving sluit 20 
januari of bij max. 45 inschrijvingen. 

 
NK Junioren/Cadetten en Alle Categorieën 
De Shu Ken Ma Shi-leden Ahlam Elyaakoubi, Gabriela Aarts en Sayra 
Aarts deden zondag 16 december mee aan de Nationale 
Kampioenschappen Kata voor Junioren en Cadetten en Alle 
Categorieën Kumite die in Apeldoorn werden gehouden. Gabriela viel 

helaas net buiten de prijzen, (4e plaats) 
maar grote zus Sayra wist de eerste 
plaats te bemachtigen.  
 
Ahlam draaide mee in de kumite klasse Alle Categorieën, waarbinnen 
er geen onderscheid gemaakt wordt in gewicht. Zij bereikte daar een 
derde plaats. Van harte gefeliciteerd allebei. Wij zijn weer trots op 
jullie. 
 

 

 

Kumite Beschermingsuitrusting 
 
De komende tijd willen we wat meer aandacht gaan besteden aan Jiyu Kumite. Daarvoor is het wel zo 
prettig als je de beschermingsuitrusting die je daarvoor nodig hebt standaard in je tas hebt zitten. Als je 
aan wedstrijden meedoet is deze uitrusting overigens verplicht, in rode en blauwe variant (2x dus). De 
uitrusting bestaat uit een bitje (gebitsbescherming), scheenbeschermers, karatehandschoentjes en -
voetjes. Voor de dames hebben we het dan bovendien over borstbescherming (moet je eigenlijk iedere 
training aanhebben) en voor heren over een kruisbeschermer. Mocht je er belangstelling voor hebben 
deze via de club aan te schaffen, meld je dan aan bij Wen. Dan zorgen we voor een gezamenlijke inkoop, 
zodat de kosten zo laag mogelijk kunnen zijn. 

Tijdens het NK Karate voor 
cadetten/junioren & alle categorieën in 
sporthal Mheenpark - Apeldoorn in 
december 2007, dat georganiseerd 
werd door Karate-Do Smaal, is Sensei 
Jaap Smaal benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
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Top 40 Aanwezigheidspercentage 2e helft 2007 
 
Altijd weer spannend, zo’n Aanwezigheids Top 40! Kijk snel naar jou positie binnen het geheel. Zie wie 
de hoogste nieuwe binnenkomer is en wie de grootste stijgers en dalers. De percentages zijn gebaseerd 
op het aantal aangeboden lessen voor het betreffende niveau. Hoe hoger de graduatie, hoe vaker je dus 
moet komen trainen om hetzelfde percentage te blijven houden. 
 
1. 94% Sammy ↑4 was 77% 
2. 92% Ingrid ↓1 was 98% 
3. 89% Gert-Jan ↓2 was 89% 
4. 77% Chris S. ↑16 was 60% 
5. 75% Souhaira ↓3 was 81% 
6. 75% Ahlam ↑Nieuw in de Top-40!  was 19% 
7. 70% Chris H. ↓5 was 77% 
8. 67% Doenja ↑36 was 28% 
9. 65% Sem ↑23 was 48% 
10. 65% Hans ↑28 was 38% 
11. 62% Frans ↓6 was 67% 
12. 62% Siham ↑12 was 63% 
13. 62% Chaïmae ↑18 was 57% 
14. 57% Wen ↓7 was 67% 
15. 55% Elmo ↑Nieuwe binnenkomer! 
16. 53% Illias ↓13 was 63% 
17. 51% Gabriela ↑34 was 31% 
18. 50% Dymph ↓8 was 67% 
19. 49% Sabien ↓9 was 64% 
20. 49% Jan ↑35 was 31% 
21. 43% Marco ↓10 was 64% 
22. 43% Tobias ↓11 was 63% 
23. 43% Roy ↑27 was 41% 
24. 41% Kimberly ↑42 was 25% 
25. 41% Sarah ↓19 was 55% 
26. 40% René ↑31 was 37% 
27. 40% Robin ↓15 was 60% 
28. 38% Timo ↑40 was 27% 
29. 38% Arianna ↑30 was 38% 
30. 34% Klaas ↓21 was 50% 
31. 34% Roen ↑37 was 28% 
32. 32% Saskia ↓26 was 42% 
33. 31% Maxelle ↑39 was 28% 
34. 29% Suk-Yin ↓20 was 51% 
35. 28% Jeroen ↑Nieuw in de Top-40!  was 5% 
36. 28% Marike ↑Nieuw in de Top-40!  was 17% 
37. 28% Kaoutar ↓14 was 60% 
38. 28% William ↓17 was 59% 
39. 26% Daphne ↓33 was 32% 
40. 26% Vincent ↓38 was 28% 

 

 

Bijzondere uitspraken van de sensei 
 

“Train alleen alsof je met een partner traint en train met een partner alsof je alleen traint” 
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Uitslagen examen december 2007 
 
Maandag 17 december zijn de Shu Ken Ma Shi kyugraadexamens gehouden. Er deden deze ronde niet 
zo heel erg veel mensen examen. Van de 11 kandidaten helaas niet iedereen geslaagd voor de volgende 
graad. Om Karate-do te leren, zijn continuïteit in je training, maximale inspanning tijdens je alle 
trainingen, en een grote concentratie en aandacht tijdens de les nou eenmaal echt nodig. Het vraagt een 
hele lange adem en een jarenlange regelmaat in je training, waarbij je jezelf steeds weer de vraag stelt 
waar je op dat moment op aan het letten bent en wat er verbeterd moet worden. Natuurlijk zijn de 
aanwijzingen van de leraar daarbij heel belangrijk, maar de leraar kan alleen succes hebben als de 
leerling de juiste trainingsinstelling laat zien. Doet hij of zij dat, dan leidt dat altijd tot kwaliteit; dat is 
welhaast een natuurwet. In ieder geval is het aanwezigheidspercentage (zie pagina 3) dus een 
belangrijke succesfactor. Je mag rustig concluderen dat het met een percentage van onder de 50% zeker 
voor de hogere graden niet zo zinvol is om examen te doen. Het docententeam waardeert de 
terughoudendheid van alle niet-examenkandidaten op zich natuurlijk wel. Maar we zouden natuurlijk 
liever een wat grotere groep kandidaten zien.  Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat je zowel de 
algemene basistrainingen op maandag ook de specifieke trainingen voor jou eigen niveau, 's maandags 
het 2e uur of woensdag het eerste uur, regelmatig bijwoont. Ook de katatrainingen op zaterdag bieden je 
de mogelijkheid je karateniveau omhoog te krikken, niet alleen op het gebied van kata, maar ook voor je 
Bunkai. En als je dan ook nog de vrije trainingen benut om jou specifieke examenprogramma in te 
oefenen en in te slijpen, dan is succes verzekerd: vraag maar aan de leraar. 
 
De uitslagen van het examen zijn als volgt: 
 
Remco Clemens -7e kyu  
Emilie de Groot -7e kyu 
Timo van Vliet -1e oranje slip 
Sem Runge  -5e kyu 
Chaïmae Sabahi -1e groene slip 
Siham Sebahi  -2e groene slip 
Saskia Pothoven -1e blauwe slip 
Ilias Sabahi  -1e blauwe slip 
 

 

Techniek van de maand: Kosa-Dachi 
 
De Kosa-Dachi is de gekruiste voetstand. Je maakt hem bijvoorbeeld als je landt uit de sprong in Heian 
Godan, of als je overkruist, zoals bijvoorbeeld bij in Tekki Shodan of Gojushiho Sho. Hij komt als eerste 
voor als stand van de 13e beweging in Heian Yondan. Je maakt de Kosa-Dachi op de volgende manier: 
 

• Je gewicht bevindt zich voor een groot gedeelte op 1 been. Het andere been zorgt voor stabiliteit. 
• De voet en de knie van je “standbeen” wijzen recht naar voren en je standbeen is, net als bij de 
meeste standen, gebogen. Je bekken is gekanteld, anders gaat dat, zeker in deze stand, ten koste 
van de stabiliteit. Je lichaam behoudt dezelfde hoogte als in Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, etc. 

• De voet van je andere been is overkruisd en bevindt zich dus aan de andere kant van je 
standvoet. Vandaar ook de naam “gekruiste voetstand”. Je steunt met de bal van deze voet op de 
grond, niet met de hiel. Bij een voorwaartse of springende beweging (Heian Yondan, Heian 
Godan) kruist je voet logischerwijze achterlangs maar bij een zijwaarts overstappende beweging 
(Tekki Shodan, Gojushiho Sho) kruist je voet voorlangs. 

• De afstand tussen de voeten is zo klein mogelijk. Je probeert je andere voet dus zo dicht mogelijk 
achter je standvoet te plaatsen. Je knieën raken elkaar. Er zit dus geen ruimte tussen je benen. 

 
 



 5

Japanse Kunstgeschiedenis (deel 5) 
 

Door Frans Baggen 
 
We zagen onder invloed van het Japanse kloosterleven esthetiek 
en etiquette een belangrijke plaats innemen binnen de 
samenleving en Boeddhisme en Shintoïsme bestonden vredig 
naast elkaar. De Kamakura Zen-cultuur (Zen in zijn Confucia-
nistische variant) neemt aan het hof een steeds belangrijke plaats 
in. Door de vele contacten van kloosterlingen met China komt 
Chinese kunst naar Japanse kloosters, om van daaruit zijn weg te 
vinden naar het Japanse hof. Reeds in het midden van de 6e eeuw 
maakte Japan in het kielzog van het Boeddhisme de introductie 
van het Chinese schriftsysteem door. De introductie van het 
Chinese schriftsysteem leverde erg veel problemen op: Japans 
leent zich feitelijk helemaal niet om met Chinese karakters 
geschreven te worden. 
 
Origine Chinese schrift 
Chinees wordt over het algemeen gezien als een aparte tak van de 
Sino-Tibetaanse talenfamilie. Het meest aan het Chinees verwant 
zijn het Tibetaans en het Burmees, maar dat zijn reeds verre 
verwanten. Het Chinese schrift is ontstaan in de vallei van de Gele 
Rivier, de Huang-he. Het staat momenteel ter discussie wat de 
oudste bronnen zijn. In het jaar 2000 herkenden Chinese weten-
schappers geschreven tekens in de inkervingen op 4800 jaar oude 
wijnkommetjes, gevonden in Juxian in de provincie Shandong (= 
Oosterlijk Gebergte), waar de rivier uitmondt in de Gele Zee. 
Waar of niet, de daarop volgende oudste karakters zijn nog altijd 
3400 jaar oud. Deze werden gevonden op bronzen vazen en op 
schildpadschilden en op de schouderbladen van ossen die werden 
verhit totdat ze barsten gingen vertonen (een middel om de 
toekomst te voorspellen). 
 
Klassiek Chinees 
Klassiek Chinees werd bepaald gedurende de “Lente-en-Herfst-
periode” (770-477 v. Chr.) waarin de grote Klassieke werken de 
Analecten van Confucius en de Tao Teh Ching van Lao Tse 
werden geschreven. Het betreft dus een weergave van zowel 
klank als betekenis zoals gebruikt in die periode van de Chinese 
geschiedenis. De geschreven taal zegt op zichzelf niets over de 
Chinese  taalontwikkeling sinds die tijd. Het Chinese schrift 
bestaat uit 1850 verschillende basiskarakters, die onderling 
worden samengevoegd om de verschillende woorden samen te 
stellen. Chinese lettertekens zijn van origine feitelijk kleine 
tekeningentjes, net zoals de Egyptische hiërogliefen. De karakters 
kunnen begrepen worden binnen verschillende taalgebieden 
zonder dat de uitspraak ervan daarbij bekend dient te zijn. Een 
beetje zoals bij onze cijfers. Het getal 2 wordt ongeacht de 
uitspraak, twee, dos, zwei, two, dios, etc. hetzelfde geschreven. 
Dat heeft binnen zo’n gigantisch land als China natuurlijk grote 
voordelen.  Nog afgezien van de andere taalfamilies die binnen de 
Chinese grenzen voorkomen, zijn de onderlinge verschillen in 

Kalligrafie van 
Miyamoto Musashi 
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uitspraak van het Chinees zo groot dat deze de verschillen tussen 
dialecten van dezelfde taal verre overstijgen. 
 

 
              Zon        Maan       Vuur       Water         Ram        Paard 

 
Hierboven enkele voorbeelden van Chinese karakters die door de 
eeuwen heen  veranderd zijn. De onderste regel is het huidige 
Klassiek Chinees (uit de Lente en herfstperiode). 
 
Maar de problemen beginnen wanneer de karakters in de loop der 
tijd steeds meer klanken gaan representeren. Zo werd het teken 
voor “Lái” (= ‘graan’) gebruikt om het woord “Lái” (= ‘komen’) 
aan te duiden. Er worden streepjes en stippen toegevoegd om 
abstractere begrippen aan te duiden, of er werden zelfs verschil-
lende tekens voor woorden met zekere klank samengevoegd, 
zoals bijvoorbeeld het teken voor “Láng” (= ‘wolf’) een samen-
trekking is van de tekens voor “quăn” (= ‘hond’) en “Liáng” (= 
‘goed’). Het is voor een Japanner dus niet zo makkelijk om te leren 
lezen en schrijven. Zowel qua klank als grammaticale structuur is 
het Japans veel meer verwant met de Mongools/Turkische 
taalfamilie dan met de Chinese. Een poging om Japans te schrijven 
met behulp van Chinese karakters is te vergelijken met een poging 
Nederlands te schrijven met behulp van het Arabische 
schriftsysteem. Het Arabisch kent hele andere klanken dan het 
Nederlands en ook de grammaticale structuren komen niet 
overeen. Daar komt bij dat er naast dit Chinese schrift nog twee 
andere systemen bestaan. Het Japanse schrift is deels syllabisch 
(lettergreep-klankenschrift) en deels een ideogrammenschrift, ont-
leend aan het Chinees. Alle ruim tweeduizend woordtekens zijn 
afkomstig uit het Chinese schrift. Toen het Chinese schrift voor de 
Japanse taal geïntroduceerd werd, bleek echter dat een strikt 
woordschrift onhaalbaar was: het Japans is een taal met veel 
verbuigingen. Zo kunnen werkwoorden in dertig of meer 
verschillende vormen voorkomen. Daarom worden de Chinese 
karakters meestal gebruikt voor de stammen, verrijkt met 
syllabische tekens voor de uitgangen, vergelijk: 
 

Hotei, 
Miyamoto Musashi 

Hotei, 

Miyamoto Musashi 
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Zelfstandige naamwoorden worden in het Japans meestal niet 
verbogen, en worden derhalve geschreven met een enkel Chinees 
teken. 
 
Uit het Chinese schrift zijn door de eeuwen heen twee Japanse 
klankschriften ontwikkeld: het katakana werd vanaf de 9e eeuw 
gebruikt als hulpmiddel bij de Chinese tekens, om aan te geven 
om welke klankvorm het ging. Het eenvoudiger te schrijven 
hiragana werd los van de Chinese tekens gebruikt. Zowel het 
katakana als het hiragana is een syllabeschrift - mogelijk in het 
Japans door de eenvoudige opbouw van lettergrepen. 
 

 
 
Tegenwoordig wordt het katakana alleen gebruikt om bepaalde 
groepen woorden te onderscheiden van de rest (met name de niet-

Inktschildering van 

Miyamoto Musashi 
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Chinese leenwoorden, en benadrukte woorden). Het Chinese 
systeem wordt ondanks het bestaan van de syllabeschriften nog 
steeds gebruikt voor het schrijven van de inhoudswoorden. 
Hiragana fungeert daarbij als systeem om functiewoorden en 
grammaticale uitgangen mee aan te duiden. De invloed van het 
Chinees op het Japans is enorm geweest. Via het schrift, dat lange 
tijd niet zonder kennis van het Chinees geleerd kon worden, 
werden talloze woorden uit het Chinees in het Japans ingevoerd. 
 
Kopiëren, innoveren 
Japan heeft van oudsher altijd al de neiging vertoond dat wat uit 
het buitenland werd overgenomen voor eigen gebruik te 
modificeren; de oorspronkelijk uit het buitenland overgenomen 
techniek wordt altijd weer veranderd en verbeterd. Zo kwam 
tegelijk met het schrift, vanuit China ook het papier mee naar 
Japan. Het papier werd daar verbeterd door een plantensoort te 
kiezen die nog sterkere vezels heeft, zodat er een nog sterkere en 
soepelere papiersoort ontstond. De eerste die ontdekte dat roet 
zulke mooie sporen achter kan laten op papier was een Chinees 
Boeddhistische monnik. De Koreanen verbrandden op hun beurt 
koolzaad en vermengden dit met vismerg voor extra stevigheid. 
De Japanners veranderden dit door in plaats van vismerg 
ossenmerg te gebruiken. Ossenmerg bleek vetter en kan meer roet 
in zich opnemen. Hiervan werden eerst staafjes en later schijven 
gemaakt, die na vermenging met water iets opleveren wat wij 
aanduiden als “Oost-Indische inkt” en wat een Japanner “Sumi” 
noemt. Japanse inktschilderkunst draagt dientengevolge de naam 
“Sumi-e”. Een bekende anekdote betreffende Sumi-e gaat over een 
meesterschilder die aan het hof ontboden wordt met het verzoek 
een haan te schilderen. De meester stemt toe met de opmerking 
dat dit hem een jaar zal kosten. De meester verdwijnt en keert een 
jaar later terug met een rol papier en zijn inktschilderspullen, 
maar zonder schilderij. Natuurlijk is de keizer zeer ontstemd over 
het feit dat de meester klaarblijkelijk een jaar lang heeft zitten 
niksen. De meester blijft echter kalm. Hij bereidt de inkt en 
schildert in één vloeiende lijn een levensechte haan. De trots, de 
kracht, de bewegelijkheid  en de onnozelheid van de haan komen 
sprekend van het papier. Desgevraagd legt de meester uit dat hij 
een jaar lang heeft moeten oefenen om tot een dergelijke prestatie 
in staat te zijn. 
 
Bun bu ichi – Het zwaard en de pen zijn één 
In geen enkele kunstenaar komt de relatie tussen het Japanse 
Budo en de beeldende kunst zo uitgesproken aan bod als bij 
Miyamoto Musashi (1584 – 1645). Deze aflevering zijn alle 
afbeeldingen die hier zijn afgedrukt van zijn hand. 
 
De beroemde zwaardvechter Miyamoto Musashi, zelfverklaard 
leerling van de in deel 4 genoemde Zen-monnik Takuan, stichter 
van de  Niten Ichiryu school en schrijver van het beroemde boek 
van de vijf ringen of sferen, was ook een gevierd inktschilder en 
kalligraaf. Hij schilderde in de stijl van de Zuidelijke Song 
dynastie. Hiernaast een schildering van hem: “Hotei, kijkend naar 
een hanengevecht”, naar een werk van de Japanse kunstenaar 

Tsuba, ontworpen door 

Miyamoto Musashi 

Zelfportret, 

Miyamoto Musashi 
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Kaiho Yusho(1533-1615). Op het moment dat twee hanen op het punt staat elkaar aan te vliegen, kijkt 
Hotei kalm op hen neer. Matsunaga Jian, de thee-meester die dit werk in zijn bezit had, verklaarde het 
als volgt: “Hotei, als Absolute heerser, kijkt neer op de immer voortgaande worstelingen van de 
wereld”. Hieronder “Daruma”, van Musashi. 
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Interview met: Jeroen Heikes 
 

Jeroen Heikes is geboren op 5 november 
1979 en werkt bij Fugro, een 
ingenieursbureau als waterbouwkundig 
ingenieur in Nieuwegein. 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
Ik ben in 1991 begonnen. Mijn opa zei “Is 
karate niet wat voor jou?”. Ik ben toen bij 
Bruinsma in Stadskanaal gaan trainen en 

daar ook mijn zwarte band behaald. Ik deed ook aan 
kumitewedstrijden. Van 2002 tot 2007 heb ik niet getraind. Er is 
een groot verschil tussen mijn niveau van toen en nu, maar het 
komt wel weer terug. Frans zegt: “Blijven trainen, dan komt het 
vanzelf weer.” 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Ik wilde hier in Utrecht trainen vanwege mijn werk in 
Nieuwegein. Ik zei tegen iedereen dat ik weer met karate ging 
beginnen, om een stok achter de deur te hebben. Op de website 
van de KBN kwam ik Shu Ken Ma Shi tegen. Er werd lesgegeven 
door de oud-bondcoach, dus toen dacht ik: dat zal vast een goede 
school zijn. Ik vond het geen probleem om weer van voor af aan te 
beginnen, want die zwarte band hou je toch. Er trainen hier ook 
veel mensen van hoog niveau. 
 
Op welke plek komt karate in je leven? 
Niet op de eerste plek, want daar komen alle clichédingen als 
vrienden en familie. Het houdt je fit en is gezond. Ik zie duidelijk 
verschil met de foto’s van 2 jaar terug! 
 
Wat wil je bereiken in het karate? 
Eerst mijn 2e dan, maar dat duurt nog lang, want ik had mijn 
lidmaatschap van de KBN opgezegd en je moet 5 jaren lid zijn. 
Als je gestopt bent en je begint weer, dan blijf je het ook doen, 
want dan weet je dat je het echt wilt. 
 

Agenda 
 
woensdag 23 januari: 
Stage Sensei Marc Stevens bij El Hatri 
in Eindhoven 
 
zondag 27 januari: 
KBN-lerarendag in Galgenwaard, 
Utrecht 
 
vrijdag 15 t/m zondag 17 februari: 
E.K. Cadetten en Junioren in 
Triëste, Italië 
 
zaterdag 8 en zondag 9 maart: 
Dutch Open in Topsportcentrum, 
Rotterdam 
 
zondag 6 april: 
N.K. Senioren in Topsportcentrum, 
Rotterdam 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Strip
 


