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Verjaardags-
kalender 

 
8 januari: 
Anis Bounou 
 
10 januari: 
Chris Stronks 
 
20 januari: 
Roel Steenbergen 
 
22 januari: 
Gerda Doppenberg 
 
30 januari: 
Alexey Kuzmichev jr. 
 

 
 
 
 
 
 

Nieuws 
 
Shu Ken Ma Shi start introductiecursus in Harmelen 
Op speciaal verzoek van zijn zoontje Boris, gaat Frans Baggen 
vrijdag 23 januari starten met een introductiecursus Karate voor 
basisschoolleerlingen vanaf groep 4 in Sporthal de Kroon in zijn 
woonplaats Harmelen. 

 

 

 

 

 

 

 
Shu Ken Ma Shi ruim vertegenwoordigd op (Open) Nederlandse 
Kampioenschappen 
Zaterdag 7 en zondag 8 maart vinden in Topsportcentrum 
Rotterdam de Open Nederlandse Kampioenschappen plaats. Ieder 
jaar weer is dit een ongelooflijk spektakel met het hoogste niveau 
karate dat je in Nederland kunt vinden. 

 
Een maand eerder, op 8 februari  kun je in Dordrecht reeds genieten van de Nederlandse 
Kampioenschappen senioren  Kata/Kumite, locatie: Sporthal Sterrenburghal,Karel Lotsyweg 17, 3318 
AL  Dordrecht. Van de  Shu Ken Ma Shi leden doen er maar liefst 5 deelnemers mee: Sammy en Doenja 
Hertog en Sayra en Gabriela Aarts. Een speciale vermelding waard is dat dit voor Doenja weer de eerste 
NK sinds jaren is, dat het voor Sammy het eerste NK als Nationaal selectielid is en dat dit de laatste keer 
is dat Elmo Diederiks mee zal gaan doen. Nadat hij in de periode dat Frans Nationaal Bondscoach Kata 
was bij de Nationale selectietrainingen werd uitgenodigd heeft hij zich op katawedstrijd gebied vele 
jaren lang zeer actief en boven verwachting sterk ontwikkeld in deze wedstrijdvorm. Elmo acht de tijd 
nu gekomen om ruimte te maken voor andere zaken. Zo is hij inmiddels bijvoorbeeld als trainer 
betrokken bij talentontwikkeling en bij de jeugdselectietrainingen (zie onderstaand artikel). Ongetwijfeld 
zal hij daar met zijn schat aan ervaring en zijn deskundigheid als bevoegd karatedocent een enorme 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het talent van zeer veel jonge mensen. We wensen 
hem daarbij natuurlijk heel veel succes. Maar voor het zover is, gaat hij eerst nog even vlammen op het 
NK. Het zou natuurlijk geweldig zijn als hij zijn wedstrijdcarrière met een titel af zou kunnen sluiten en 
gezien zijn huidige vorm twijfelen we daar geen moment aan. Een historisch moment dus, dat je gezien 
moet hebben.  
  
Dus om ze allemaal te steunen en natuurlijk ook om fantastisch karate te zien, is het iedereen aan te 
raden om naar beide wedstrijden toe te gaan. Het zou leuk zijn als we met een grote groep supporters 
aanwezig zouden zijn, met spandoeken en al! Op zaterdag 7 maart is er dan ook geen les. Dus bij dezen: 
Ga naar het NK en de O.N.K! We wensen onze Shu Ken Ma Shi’ers heel erg veel succes. 
 
Regionale kata-trainingen Rayon Midden-Nederland 
Vanaf januari zal er in het hele land en ook in de Shu Ken Ma Shi dojo worden gestart met regionale 
katatrainingen. Deze zijn bedoeld voor de talentontwikkeling van katatalent vanaf blauwe band in de 

Er hebben zich al meer 
dan 20 basisschoolleer-
lingen aangemeld! Dat 
betekent dat de jeugd-
afdeling in Harmelen nu 
al groter is dan die in 
Utrecht. Boris is thuis 
stiekem al heel hard aan 
het oefenen en ook Frans 
heeft er heel veel zin in, 
zoals je wel kunt zien op 
deze foto. 
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leeftijd van 10 tot 20 jaar oud en in tweede instantie ook als breedtesportactiviteit. Tijdens deze regionale 
trainingen vindt scouting plaats ten behoeve van de nationale kataselectie. Er zal dan ook worden 
gewerkt volgens, dan wel toegewerkt worden naar dezelfde trainingsmethode als welke wordt gebruikt 
tijdens de nationale kataselectietrainingen. 
 
Zaterdag 20 december 2008 waren in onze dojo in het Stedelijk Gymnasium te Utrecht alle regiotrainers 
bijeen om deze gezamenlijke aanpak te bespreken en op elkaar af te stemmen. Shu Ken Ma Shi 
hoofddocent Frans Baggen en zijn clubgenoot, regerend Nederlands Kampioen en collega- karateleraar 
Elmo Diederiks zijn onlangs door de KBN benoemd tot katatalententrainer voor respectievelijk de Regio 
Midden- en Zuid-Nederland. Dat twee docenten van dezelfde club voor deze functie worden 
uitgenodigd, zegt wel iets over het niveau waarop bij ons getraind wordt. Dat is best iets om af en toe bij 
stil te staan en stiekem een beetje trots op te zijn. 
 
Voorlopige trainingsdata 2009 (onder voorbehoud): 
 
Zaterdag 24 januari   Zaterdag 19 december 
Zaterdag 14 februari   Zaterdag 14 november 
Zaterdag 14 maart   Zaterdag 3 oktober 
Zaterdag 4 april   Zaterdag 5 september 
Zaterdag 9 mei   Zaterdag 13 juni 
 
Trainingstijd: 9.30 – 11.30 uur ( Desgewenst eventueel nog verder 
op te splitsen in leeftijdgroepen.) 
 
Hou voor verdere ontwikkelingen de KBN nieuwsbrief en ook deze 
site in de gaten. 
 

 

Examenuitslagen kyugraadexamens 
 
Ook in 2008 werden er in december weer kyugraadexamens gehouden. Deze keer vonden ze plaats op 
maandag 15 december. We willen alle geslaagden van harte feliciteren met hun behaalde graad! De 
uitslagen op een rijtje: 
 
Anis Bounou   1e gele slip 
Zoë van der Voort  1e gele slip 
Brandon Rutting  2e gele slip 
Ewout Feenstra  7e kyu 
Martha Hoebens  7e kyu 
Alexey Kuzmichev (jr) 7e kyu 
Dagmar Tulner  7e kyu 
Emma Wolff   7e kyu 
Remco Clemens  6e kyu 

Timo van Vliet  6e kyu 
Chaïmae Sabahi  5e kyu 
Jan-Willem Bos  4e kyu 
Saskia Pothoven  4e kyu 
Siham Sabahi   4e kyu 
Alexey Kuzmichev (sr) 3e kyu 
Jan Aarts   1e kyu 
Kimberley Aarts  1e kyu 
Chris Heunen   1e kyu

 
Wegens ziekte heeft Roel Steenbergen vorige week zijn examen gedaan en daarbij de gele band behaald. 
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Interview met: Anna Verhulst 
 

Anna Verhulst is geboren op 12 
augustus 1991 en zit in de 6e klas van het 
Christelijk Gymnasium in Utrecht. 
 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
Mijn broertje zat al op karate en toen ik een 
keer ging kijken, leek me dat ook erg leuk. 
Toen ben ik er zelf ook opgegaan. 
 

Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Na ongeveer 2 jaar ben ik met karate gestopt, omdat ik het niet 
meer zo leuk vond. Na een tijdje had ik weer zin om te beginnen 
en was Shu Ken Ma Shi de eerste hit op Google. 
 
Wat wil je bereiken in het karate? 
Conditie opbouwen, technieken leren, enzovoort. Niet eens zo 
zeer de zwarte band, maar gewoon lekker bezig zijn. 
 
Hoe belangrijk is karate in je leven? 
Eerst komt school, familie en vrienden, natuurlijk. Karate is wel 
belangrijk om lekker in je vel te zitten. Als je niet sport, zit je ook 
niet lekker in je vel, want je moet je energie ergens kwijt kunnen. 
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
Ik vind kata heel leuk en ook de kumite-vormen waarbij de een 
moet aanvallen en de andere moet verdedigen. Het is leuk om 
telkens weer nieuwe combinaties te leren. Ook hebben we leuke 
warming-up oefeningen, bijvoorbeeld met die pionnetjes. Dat is 
weer eens wat anders. 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
zondag 8 februari: 
N.K. Senioren Kata en Kumite in 
Dordrecht 
 
zondag 22 februari: 
Battle of the Teams in Rotterdam 
 
zaterdag 7 en zondag 8 maart: 
O.N.K. Senioren in Rotterdam 
 
zondag 5 april: 
Dangraadexamens in Sporthal 
Lunetten, Utrecht 
 
zaterdag 25 april: 
Karatedo Smaal International Karate 
Tounament in Apeldoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Strip
 


