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Verjaardags-
kalender 

 
6 december: 
Youssef Elahmadi 
 
18 december: 
Bas Vernooij 
 
23 december: 
David de Wit 
 
27 december: 
Ewout Feenstra 
 
29 december: 
Vincent Hoogeboom 
 
 
 
 

 

Nieuws 
 
Sensei Frans Baggen ontvangt 6e dan 
Onze sensei Frans Baggen is gepromoveerd tot 6e dan! Hij ontving deze 
bijzondere promotie vanwege zijn jarenlange technisch inhoudelijke 
bijdrage aan het karateniveau in Nederland. De Karate-do Bond 
Nederland is de grootste overkoepelende karate organisatie van 
Nederland en de enige die zowel 
door NOC/NSF als het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport wordt erkend. Dangraden 
van de KBN worden overgenomen 
en erkend door de Wereld Karate 
Federatie (WKF). Sensei Frans 
ontving zijn promotie op voor-
dracht van de internationale karate-
autoriteit Jaap Smaal (7e dan), die 
binnen de hiërarchie van de Wereld 
Karate Federatie, de grootste 
overkoepelende Karate-do organi-
satie in de wereld, een hoge positie 
bekleedt. 

 
Maandag 1 december werd onze sensei Frans Baggen 
gehuldigd in eigen dojo voor het ontvangen van zijn zesde 
dangraad. Shu Ken Ma Shi leden waren in groten getale 
gekomen, en het werd dan ook een feesttraining om niet 
snel te vergeten. Na afloop werd er nog een tijdje 
doorgegaan met hapjes en drankjes, want een zesde dan is 
natuurlijk zeldzame gespreksstof. 
 
Hierbij wat foto's, waarop de laureaat zichtbaar geniet van 
onder andere een spetterende demonstratie van de jongste 
Shu Ken Ma Shi leden! 
 
Verderop in deze clubkrant een uitgebreid artikel over de 6e 
dan van onze sensei. 
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Otsuka Stage op 3 en 4 januari 2009  
Op zaterdag 3 en zondag 4 januari 2009 organiseert het Wadoplatform van de KBN een stage van 
Kazutaka Otsuka, 6e dan FFKDA en kleinzoon van Hironori Otsuka. 
 
Zaterdag 3 januari in Sporthal Lunetten: 
10.00-12.00 -Alle grade: Basis, Klassieke Kata en partneroefeningen (15 euro) 
14.00-17.00 -3e kyu en hoge: Gevorderde Kata en partneroefeningen (20 euro) 
 
Zondag 4 januari in Sportcentrum Galgenwaard: 
10.00-13.00 -Lesgevend kader: Gevorderde partneroefeningen en partnerkata (20 euro) 
 
Als je wilt deelnemen, kijk dan op onze website voor meer informatie. 
 
Sayra Aarts op het WK 
Donderdag 13 t/m zondag 16 november vond in 
Tokyo in Japan het WK Karate plaats. Namens 
Nederland kwam Sayra Aarts daar uit. Helaas lukte 
het haar niet om hoog te eindigen, maar 
desondanks is het een geweldige prestatie om daar 
überhaupt te mogen staan.  
 
Van de KBN Website: 
“De enige Nederlandse deelneemster vandaag, Sayra 
Aarts, was in haar loting weinig fortuinlijk. Ze werd 
door het lot al in de eerste ronde gekoppeld aan Nguyen 
uit Vietnam. Aarts verloor kansloos en zag later hoe de 
Vietnamese de finale haalde en wereldkampioene werd. Via de herkansing lukte het de Goudse ook niet in de buurt 
van het ereschavot te komen. Ze verloor van de Canadese Vadovicova, de latere nummer vijf.” 
 
Sayra Aarts behaalde uiteindelijk de 11e plaats in de Budokan. 
 
Kerstvakantie  
Van 20 december tot en met 4 januari is het kerstvakantie en zijn er geen karatelessen. De eerste les van 
2009 is op maandag 5 januari. 
 

 

Aanwezigheids Top-20 
 
Hier is hij weer: De Aanwezigheids Top-20! Kijk snel naar jou positie binnen het geheel. Zie wie de 
hoogste nieuwe binnenkomer is en wie de grootste stijgers en dalers zijn. De percentages zijn gebaseerd 
op het aantal aangeboden lessen voor het betreffende niveau. Dat waren er in de geturfde periode 42 
voor de jeugd en de beginners en 50 voor de gevorderden. Hoe hoger de graduatie, hoe vaker je dus 
moet komen trainen om hetzelfde percentage te blijven houden. 
 
1. 100% Ingrid ↑2 was 90% 11. 62% Gert-Jan ↓3 was 86% 
2. 82% Hubert ↑4 was 73% 12. 58% Tobias ↑21 was 42% 
3. 82% Sammy ↑35 was 25% 13. 57% Siham ↓13 was 62% 
4. 80% Bas ↑10 was 62% 14. 56% Wen ↓5 was 68% 
5. 76% Emma Hoogste nieuwste in top-20! 15. 56% Simone ↑16 was 51% 
6. 70% Frans ↑7 was 63% 16. 56% Jan ↑25 was 37% 
7. 70% Chris H. ↑11 was 62% 17. 56% Alex sr. Nieuw in top-20! 
8. 70% Ilias ↑14 was 53% 18. 54% Robin ↑28 was 34% 
9. 64% Chaïmae ↑15 was 53% 19. 48% Rutger v.P. ↑20 was 44% 
10. 62% Elmo ↓9 was 62% 20. 45% Dymph ↑22 was 42% 
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Frans Baggen, zesde dan karate 
  
Onze Shu Ken Ma Shi karateleraar Frans Baggen is door de Karate Bond Nederland (KBN) benoemd tot 
zesde dan karate. Frans Baggen is onder meer leraar van huidig Nederlands kampioen Elmo Diederiks. 
Hieronder een aantal vragen aan onze sensei. 
 
Strenge eisen 
De Karate Bond Nederland kent nauw omschreven criteria voor een bijzondere promotie. Leraren die bij 
de KBN zijn aangesloten, moeten om te beginnen aan zeer strenge opleidingseisen voldoen. Baggen 
doceert Didactiek en Methodiek aan de rijkserkende Docentenopleiding van de KBN. Hij behoorde 
jarenlang tot de nationale karateselectie, was nationaal bondscoach Kata (stijlwedstrijden), neemt zwarte 
band examens af en is dangraadexaminator voor de hogere dangraden. Hij is betrokken bij de 
ontwikkeling van het nationaal examenprogramma en daarnaast actief als Regio-talententrainer van het 
rayon Midden-Nederland. In die hoedanigheid werkt hij aan talentontwikkeling en verzorgt hij 
trainingen voor wedstrijdtalenten in de leeftijd van 10 tot 20 jaar oud uit Woerden tot Enschede. Tijdens 
deze regionale trainingen vindt scouting plaats ten behoeve van de nationale kata-selectie en wordt 
gewerkt volgens dezelfde trainingsmethodiek als tijdens de nationale selectietrainingen. Diverse leden 
van zijn school Shu Ken Ma Shi maken dan ook deel uit van de Nationale Selectie.  
 
Van harte gefeliciteerd, meneer Baggen. Heeft u er veel voor moeten doen om zover te komen? 
Baggen: “Ik ben voor het eerst begonnen met karate toen ik 15 was. Ik was direct geboeid en trainde 
vanaf het begin een uur of acht per week. Sinds die tijd heb ik behalve aan wedstrijden erg veel tijd 
besteed aan het volgen van internationale trainingen en seminars. Zo was ik pas nog met mijn leerlingen 
uitgenodigd bij de Technisch Directeur van de Italiaanse Karatebond, Pierluigi Aschieri (8e dan) die 
professor in de bewegingswetenschappen is en de ene na de andere wereldkampioen aflevert. Maar het 
zijn met name de vele (levens-)lessen van mijn leraar Jaap Smaal en mijn Japanse Karateleraar, de 
onlangs overleden Taiji Kase (9e dan) dat ik me jarenlang de enorme diepgang van karate eigen heb 
kunnen maken. Nu ben ik 43 en heb ik mijn accent meer en meer verlegd naar kennisoverdracht. Ik vind 
het prachtig om op alle mogelijke niveaus mijn ervaring over te kunnen dragen; op de 
docentenopleiding, aan jong talent, maar ook aan de minder getalenteerde enthousiasteling op leeftijd. 
Binnen onze karateschool geef ik leiding aan tien vrijwilligers, die na een opleidingstraject gevolgd te 
hebben nu een fantastisch en betrokken gediplomeerd docententeam vormen. Bij ons trainen nationale 
selectieleden uit Amsterdam, Eindhoven en Gouda. Het is natuurlijk geweldig dat al die mensen 
meerdere keren per week die reis willen maken. Maar we hebben ook een goed lopende jeugdafdeling. 
Juist die diversiteit houdt het voor mij zo levend.” 
 
De 6e Dan is heel hoog. Moeten we nu bang voor u zijn? 
Baggen: “De meest gehoorde opmerking als mensen horen dat ik aan Karate doe is: “Dan moet ik geen 
ruzie met je maken.” Ik zeg dan altijd: “Klopt, want je moet met niemand ruzie maken; ruzie maken is 
helemaal niet goed.” Mensen associëren Karate altijd met geweld. Maar vreemd genoeg is dat voor mij 
helemaal niet het geval. Ik ben in wezen een zeer pacifistisch mens. Ik zou het mezelf nooit kunnen 
verantwoorden aan kinderen les te geven als ik daar bijvoorbeeld anders over dacht. Mits op een juiste 
manier aangeboden, is het juist een middel om kinderen te leren met hun eigen ongebreidelde energie 
om te gaan. We noemen die energie vooral bij jongens al snel agressief, maar in feite is het gewoon 
levenslust; en die moet de ruimte krijgen, maar dan wel op een constructieve manier natuurlijk.”  
 
Dus Karate is meer dan alleen maar leren vechten? 
Baggen: “Karate heeft voor mij vooral te maken met het leren kennen van je eigen mentale, fysieke en 
motorische mogelijkheden; het aanleren van een gezonde lichaamshouding, een gezond 
bewegingspatroon, gezonde ademhaling, etc. Het is als een explosieve dans waarin je samen met je 
trainingspartner naar een steeds hoger energieniveau toewerkt. En binnen dat proces leer je jouw eigen 
grenzen kennen en die van je medemens respecteren. Alles draait in feite om ridderlijk gedrag, een 
ridderlijke grondhouding, zowel binnen de karateles als in het dagelijks leven. De agressieveling wordt 
getemperd, de sociaal angstige wordt opgepept. Het is prachtig om te zien hoe mensen door karate 
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binnen de kortste keren een heel andere lichaamstaal ontwikkelen en daardoor veel evenwichtiger 
overkomen in relatie tot anderen, waardoor mensen anders op hen reageren, wat dan op zijn beurt weer 
het eigen zelfbeeld positief beïnvloedt. En dat allemaal zonder over eventueel onderliggende 
problematiek te hoeven praten; ik ben natuurlijk geen gedragstherapeut. Het werkt! En daarnaast vind 
ik de bewegingen nog altijd bijzonder mooi om te zien.” 
  
Waarom zitten je eigen kinderen dan nog niet op Karate? 
“Toevallig vierde mijn oudste zoontje pas zijn achtste verjaardag, en hij vroeg me of ik niet ook in 
Harmelen een clubje zou willen beginnen voor hem en zijn vriendjes. Bij ons kun je namelijk vanaf 8 jaar 
starten met karate, maar heen en weer rijden naar Utrecht is vanuit Harmelen natuurlijk niet zo 
praktisch. Daarom denk ik er op dit moment inderdaad aan om daar op de vrijdagmiddag mijn “papa-
dag” aan te gaan wijden. Dat is mijn goede voornemen voor 2009. Ik denk aan een introductiecursus van 
een half jaar voor kinderen vanaf groep 4, het jaar waarin ze acht worden, als daar tenminste voldoende 
belangstelling voor is. Bij een stuk of 20 kinderen kunnen we een zaal huren en gaan starten. En als het 
blijkt aan te slaan, gaan we na de zomervakantie gewoon een stapje verder.” 
 
Moet je een grote, stoere, sterke kerel zijn om aan Karate te doen? 
Baggen: “Nee hoor. Bij ons op de club zitten zelfs iets meer meisjes dan jongens. En die doen het 
bijzonder goed, dat kan ik je wel vertellen.” 
 

 

Anekdote 
 
Een school voor zwaardkunst met een ongebruikelijke naam is de Mugan Ryu, de “Zonder Ogen 
School”. De stichter van deze school, Sorimachi Mukaku (gestorven 1742), reisde door het land op zoek 
naar de geheimen van budo en kwam aan bij een boomstam die bij wijze van brug over een diepe kloof 
lag. De boomstam was heel dun en toen Mukaku voorzichtig een stap zette, voelde de stam glibberig 
aan. Bang om de oversteek te wagen, bleef Mukaku langs de kant staan aarzelen. 
 
Plotseling verscheen er een blinde reiziger die zijn sandalen uittrok en volstrekt zorgeloos de brug over 
kuierde. Mukaku realiseerde zich dat hij de brug net zo onbevreesd moest oversteken als de blinde man, 
en zo deed hij. 
 
Als men kijkt met de ogen van het hart in plaats van met de ogen van het hoofd, valt er niets te vrezen. 
Op basis van dit inzicht stichtte Mukaku later de Zonder Ogen School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijzondere uitspraken van de sensei 
 

Hulpsensei Sammy over zijn gescheurde pak: 
 

“Ik heb zoveel kime, mijn pak kan het niet meer aan!” 
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Interview met: Dagmar Tulner 
 

Dagmar Tulner is geboren op 30 maart 1986. 

Ze studeert Scheikunde aan de Universiteit 
Utrecht 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
Lang geleden, toen ik 10 jaar oud was, ging ik 
karate doen bij Genwakai in Alphen a/d Rijn. Mijn 
moeder kende de lerares en vond dat ik op karate 
moest. Ik heb het eerst heel lang vervelend 

gevonden, maar daarna vond ik het wel leuk! Toen ik later verhuisde 
naar Leiden, ben ik gestopt 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Ik ging in Utrecht studeren en daar heb ik eerst een tijdje gefitnesst. Na 
een poosje wilde ik weer karate gaan doen en ben ik op zoek gegaan naar 
een school. Deze vond ik wel interessant en het bevalt goed! 
 
Wat wil je bereiken in het karate? 
Ooit wil ik wel de zwarte band, als ik er klaar voor ben. Karate is fijn 
om dingen op een rijtje te zetten en minder gefrustreerd door het leven 
te gaan. Ik heb niet echt een doel voor ogen. Eerst moet ik mijn gele 
band maar eens halen. 
 
Op welke plaats komt karate in je leven? 
Het is best wel belangrijk voor me. Als ik het niet gemist zou hebben, 
dan zou ik ook niet opnieuw begonnen zijn. Ik ben nu weer witte band. 
Bij mijn vorige school was ik een stuk verder en ik had ook daar weer 
kunnen gaan trainen, dan had ik mijn band kunnen houden, maar dat 
was te ver reizen. Het is ook wel beter dat ik weer met de witte band 
begin, want ik heb lang niet getraind. Hier doen we de dingen ook weer 
net iets anders. 
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
Kapot thuis komen. En gewoon de concentratie. Dat je dingen kunt 
doen waarvan je niet had verwacht dat je ertoe in staat was. Kumite is 
ook leuk. 

Agenda 
 

maandag 15 december: 
Kyugraadexamens Shu Ken 
Ma Shi 
 
zaterdag 20 december t/m 
zondag 4 januari: 
Kerstvakantie Shu Ken Ma 
Shi: Geen lessen 
 
zaterdag 3 en zondag 4 januari: 
Stage sensei Kazutaka Otsuka 
in Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Strip
 

 

 

Colofon 
 

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


