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Verjaardags-
kalender 

 
6 december: 
Youssef Elahmadi 
 
18 december: 
Bas Vernooij 
 
23 december: 
David de Wit 
 
25 december: 
Simon Verkleij 
 
27 december: 
Ewout Feenstra 
 
29 december: 
Vincent Hoogeboom 
 
31 december: 
Rebecca Knuffman 
 
31 december: 
Sander Looy 
 
31 december: 
Ivar de Leeuw 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 
 
Kerstbrunch als Jaarafsluiting 2009 
Als afsluiting van het kalenderjaar 2009 willen we een kerstlunch 
organiseren op 19 december na afloop van de laatste regio katatraining 
van half 10 tot half 12. Het zou leuk zijn als we dan met een grote groep 
de winterstop van twee weken in zouden kunnen leiden bij Bagels aan 
de Nachtegaalstraat. Als tijdig bekend is met hoeveel personen we gaan, 
kunnen we zo snel mogelijk reserveren. Wil je mee, geef je dan op via 
Ingrid@shukenmashi.nl. 
 
Stage Kazutaka Otsuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je meewilt, laat het dan aan Frans weten, dan stuurt hij je het 
inschrijfformulier. 
 

 

Bijzondere uitspraken van de sensei 
 

“Zonder stamp is je trap een ramp”
 

 

Anekdote 
 
De heer van Tosa begaf zich naar Yedo, de hoofdstad, voor een officieel bezoek aan de shogun. Hij had zijn 
theeceremoniemeester met zich meegenomen, want hij was heel trots op hem. De cha no yu, de theeceremonie, is een Japanse 
kunst die sterk is beïnvloed door Zen. Ieder gebaar dient met uiterste concentratie te worden uitgevoerd. Het gaat er daarbij 
om, dankzij een zeer subtiel ritueel iets te proeven van het mysterie van het “hier-en-nu”. Om in het paleis van de shogun te 
worden toegelaten, moest de theeceremoniemeester zich in de traditionele kledij van de samoerai hullen en eveneens het 
onderscheidingsteken van die krijgers, te weten twee sabels, dragen. Vanaf zijn aankomst verliet de cha no yu expert geen 
enkele maal het paleis. Enige malen per dag voerde hij de theeceremonie uit in het verblijf van zijn meester, tot grote vreugde 
van de genodigden, onder wie soms zelfs de shogun. Maar op een dag gaf zijn meester hem permissie een dag vrij te nemen om 
wat in de stad rond te lopen en er de bezienswaardigheden te bezoeken. 
 
De theeceremoniemeester maakte dankbaar gebruik van het aanbod en begaf zich, nog altijd als samoerai gekleed, in het 
drukke gewoel van de hoofdstedelijke straten. Bij het oversteken van een brug werd hij haast omvergelopen door een ronin, een 
van die krijgers zonder meester die ofwel zeer hoffelijke ridders zijn, óf doortrapte rovers. Deze leek een van de ergste 
vertegenwoordigers van die laatste categorie te zijn. Hij sprak kil: “Zo, u bent dus een samoerai van Tosa. Ik houd er niet van 
opzij te worden geduwd en ik stel dus voor dat we dit kleine geschil met de sabel uit de wereld helpen. In zijn wanhoop 

Zaterdag 2 en zondag 3 januari 2010 
zal Kazutaka Otzuka, 6e dan en klein-
zoon van Hironori Otsuka, een stage 
geven in Utrecht. Deze man is zeer de 
moeite waard om naar toe te gaan. 
 
De stage van zaterdag zal plaats-
vinden in Sporthal Lunetten, Zwarte 
Woud 201 van 10:00 tot 12:00 voor 
alle graden en van 14:00 tot 17:00 voor 
3e kyu en hoger. 
 
De stage van zondag zal plaatsvinden 
in Sporthal Nieuw Welgelegen, Greb-
benberglaan 13 van 10:00 tot 13:00 en 
is een kadertraining. 
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bekende de theeceremoniemeester de ronin de waarheid: “Ik ben geen echte samoerai, ook al lijkt dat zo, ik ben slechts een 
nederige cha no yu meester die niets van sabelvechten af weet.” 
 
De ronin wenste hem niet te geloven, temeer omdat zijn eigenlijke doel het beroven van zijn slachtoffer was. Algauw had zich 
een groepje omstanders gevormd. De ronin trok daar ogenblikkelijk profijt van door te verklaren, dat een samoerai van Tosa laf 
was en bang om zich met hem te meten. 
 
Toen hij inzag dat de ronin onmogelijk te overtuigen was, en vrezend dat zijn gedrag de eer van zijn meester schade zou 
berokkenen, besloot de theeceremoniemeester er dan maar in te berusten te sterven. Hij nam de uitdaging tot het gevecht aan, 
maar omdat hij zich niet passief wilde laten doden – opdat niemand kon zeggen dat de samoerai van Tosa niet eens konden 
vechten – kreeg hij een ingeving: het schoot hem ineens te binnen dat hij een paar minuten eerder langs een sabelschool was 
gekomen. Men zou hem daar tenminste kunnen vertellen hoe hij een sabel moest vasthouden, zodat hij eervol zou sterven. Hij 
zei dus tegen de ronin: “Ik was onderweg om een opdracht voor mijn meester uit te voeren. Ik moet me dus eerst van mijn 
plicht kwijten, wat ruim twee uur in beslag zal nemen. Hebt u het geduld hier op mij te wachten?” 
 
Met hoffelijke inachtneming van de bushido-regels en eigenlijk in de verwachting dat zijn slachtoffer die tijd nodig had om een 
flinke som geld bij elkaar te krijgen om het gevecht af te kopen, stond de ronin het uitstel toe. 
 
De cha no yu specialist haastte zich naar de school en vroeg dringend de meester te spreken. De portier was aanvankelijk niet 
erg geneigd op het verzoek in te gaan – de vreemde bezoeker leek buiten zichzelf te zijn en had bovendien geen enkele 
aanbevelingsbrief bij zich. Maar omdat de gekwelde blik van de man hem ontroerde, gaf hij uiteindelijk toe en introduceerde 
hem bij de meester. Deze hoorde belangstellend de geschiedenis aan die de bezoeker hem vertelde. 
 
”Wel, dat is een heel bijzonder geval, uniek zelfs,” verklaarde de sabelmeester. 
 
“Het is, lijkt me, niet het moment om grapjes te maken,” antwoordde de bezoeker. 
 
“O, maar dat doe ik ook in het geheel niet, dat verzeker ik u. U bent werkelijk een uitzondering: gewoonlijk komen hier 
leerlingen die een sabel willen leren hanteren om te overwinnen, te leven. Maar u wilt dat ik u in de kunst van het sterven 
onderricht... Maar zou u, voordat ik dat doe, mij een kop thee willen serveren – u bent immers een meester in die onovertroffen 
kunst, niet?” 
 
De bezoeker liet zich dat geen tweede maal vragen, want dit zou stellig de laatste maal zijn, dat hij de gelegenheid kreeg zijn 
kunst uit te voeren. Hij leek zijn tragisch lot te vergeten en bereidde de thee uiterst zorgvuldig om die vervolgens met een 
verbazingwekkende kalmte te serveren. Hij voerde ieder gebaar uit met een precisie, alsof niets anders op dat moment van 
belang was. De meester, die hem gedurende de hele ceremonie nauwlettend had gadegeslagen, was onder de indruk van de 
hoge graad van concentratie van zijn bezoeker. 
 
“Uitstekend!” riep hij uit, “Uitstekend! Het niveau van zelfbeheersing dat u hebt bereikt bij het uitoefenen van uw kunst is ruim 
voldoende om u waardig tegenover welke samoerai dan ook te gedragen. U hebt alles in u om waardig te sterven, maakt u zich 
daarover dus niet ongerust. Maar ik zal u een paar adviezen geven. Zodra u zich tegenover de ronin bevindt, denk dan bovenal 
dat u een vriend een kop thee gaat serveren. Groet hem beleefd en bedank hem voor het feit dat hij u uitstel heeft toegestaan. 
Vouw vervolgens uw jasje zorgvuldig op en leg het op de grond, uw waaier erbovenop, precies zoals u dat aan het begin van de 
theeceremonie doet. Bind de hoofdband om uw hoofd, ten teken dat u bereid bent, rol uw mouwen op en zeg uw tegenstander 
dan dat u gereed bent voor het duel. Trek de sabel uit de schede en hef die tot boven uw hoofd, terwijl u uw ogen daarbij 
gesloten houdt. Concentreer u dan tot het uiterste van uw kunnen en laat het wapen krachtig neerkomen op het moment dat u 
de ronin zijn aanvalskreet hoort slaken. Ik durf te wedden dat de strijd tot uw beider dood zal leiden.” 
 
De bezoeker bedankte de sabelmeester voor diens nauwkeurige aanwijzingen en kwam op de afgesproken tijd bij de brug 
terug, waar de ronin hem opwachtte. Volgens de instructies van de sabelmeester bereidde de cha no yu specialist zich op de 
strijd voor alsof hij bezig was de theeceremonie uit te voeren voor een vriend. Toen hij zijn sabel hief en de ogen sloot, 
veranderde de gelaatsuitdrukking van zijn tegenstander. De ronin kon zijn ogen niet geloven. 
 
Was dit dezelfde man tegen wie hij een paar uur tevoren expres en lomp was opgebotst? 
 
In een toestand van uiterste concentratie wachtte de theeceremoniemeester op de kreet die het begin van de strijd zou 
aankondigen en daarmee het begin van zijn laatste beweging. 
 
Maar na een paar minuten die hem uren leken, had de kreet nog steeds niet geklonken. Niet in staat zich langer in bedwang te 
houden, opende de “gelegenheiddsamoerai” de ogen – niemand te zien... Geen mens tegenover hem. 
 
De ronin die niet had geweten hoe hij deze geduchte tegenstander, die geen enkel zwak moment in zijn concentratie had 
getoond en ook geen enkele vrees leek te hebben, zou moeten aanvallen, was heel behoedzaam met kleine passen achteruit 
gelopen totdat hij uit het gezicht verdwenen was. Hij zocht geen vergelding meer en was blij het er levend vanaf te hebben 
gebracht. 
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Interview met: Anoushka Voors 
 

Anoushka Voors werkt als tv-producer, samensteller 
en programmaontwikkelaar; ze werkt dus “bij de 
televisie”, de laatste jaren maakt ze programma’s 
(o.a. BV Utrecht) voor RTV Utrecht. 
 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 

Maandag 7 september jl. was mijn eerste les; nadat ik in de zomer toevallig 
een uitzending van Klokhuis zag die over karate ging, was ik nieuwsgierig 
om het zelf eens te doen en ben ik naar scholen gaan zoeken. 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Via Google; de informatie sprak me meteen aan. De sfeer en aanpak die op 
de site beschreven wordt, vind je ook terug in de lessen. Die zijn prettig, 
pittig, toegankelijk, open, gedreven, oprecht, respectvol en worden door een 
enthousiaste club mensen gegeven. Wat ook een pluspunt was om naar Shu 
Ken Ma Shi te gaan, was de mogelijkheid om een introductiecursus te 
volgen. Voor mij is het allemaal nieuw en dan is het best spannend om 
meteen tussen allemaal mensen te gaan staan die al heel ver zijn. 
 
Wat wil je bereiken in het karate? 
Ha, nou, eerst maar eens de gele band halen, een pak aanschaffen en dan 
vooral verder leren. De vormen goed gaan beheersen, heeeeel veel strekken 
en rekken en misschien wel daarna (hard!) werken om de oranje band te 
gaan halen... 
 
Op welke plek staat karate in je leven? 
Het is nog vrij nieuw voor me; ik vind het leuk, merk dat sommige 
bewegingen al “in m’n systeem” zitten, wat een bijzondere ervaring is, 
maar ik zie ook dat er zo ontzettend veel te leren valt en je eigenlijk nooit 
uitgeleerd zal zijn. Da’s mooi en ik zie wel waar het voor mij persoonlijk toe 
zal leiden. 
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
dat je met mensen van verschillende niveaus en afkomst samen traint om 
jezelf en elkaar te verbeteren en naar een hoger plan te trainen. Bijzondere 
ervaring: door supergeconcentreerd te zijn toch een vorm van ontspanning 
kunnen vinden. 

 

Agenda 
 
vrijdag 18 december: 
Kyugraadexamens 
Harmelen 
 
zaterdag 19 december: 
Regiotraining 
Shu Ken Ma Shi 
 
zaterdag 19 december: 
Kerstbrunch 
Shu Ken Ma Shi bij Bagels 
 
zaterdag 2 en 
zondag 3 januari: 
Stage Kazutaka Otsuka 
in Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Strip
 

 

 

Colofon 
 

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


