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Verjaardags-
kalender 

 
8 januari: 
Anis Bounou 
 
9 januari: 
Thomas Schwend 
 
11 januari: 
Marleen Dijkhoff 
 
20 januari: 
Roel Steenbergen 
 
28 januari: 
Jasper Schut 
 
30 januari: 
Alexey Kuzmichev jr. 
 
 

 

 

Nieuws 
 
Dochter voor Hans ter Steege 
Ons bereikte het vrolijke bericht dat Hans ter Steege voor Kerst een 
dochtertje heeft gekregen. Het meisje draagt de prachtige naam 
Isabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Examenuitslagen december 2009 
 
Als altijd was er in december weer kyugraadexamen. Er waren dit keer vooral veel witte en gele banders 
die examen deden. In Utrecht vond het examen plaats op 14 december en in Harmelen op 18 december. 
Wij willen iedereen natuurlijk van harte feliciteren met zijn of haar behaalde graad! 
 
Vincent Koning ter Heege   -1e gele slip 
Cesim Recep    -1e gele slip 
Jules van der Wens   -1e gele slip 
Robin de Wit    -1e gele slip 
Kaja de Borst    -2e gele slip 
Bart Donkhorst   -2e gele slip 
Merel Ebbenhorst   -2e gele slip 
Ruben Hollander   -2e gele slip 
Dennis Looy    -2e gele slip 
Sander Looy    -2e gele slip 
Anja Roelofsen   -2e gele slip 
Yassine Sebahi   -2e gele slip 
Yassir Bounou   -2e gele slip 
Isabelle Wesselink   -2e gele slip 
Daan Welling    -2e gele slip 
Niek Vergnes    -2e gele slip 
Mark Wille    -2e gele slip 
David de Wit    -2e gele slip 
Boris Baggen    -7e kyu 
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Vera Bommeljé   -7e kyu 
Rebecca Knufman   -7e kyu 
Anoushka Voors   -7e kyu 
Sven Schöhage   -7e kyu 
Bo Flachs    -7e kyu 
Pauline Printz   -7e kyu 
Thibaut Niels    -7e kyu 
Simon Verkleij   -7e kyu 
Zoë van der Voort   -1e oranje slip 
Anis Bounou    -1e oranje slip 
Ivar de Leeuw   -2e oranje slip 
Dagmar Tulner   -6e kyu 
Nikky Vukasinovic   -6e kyu 
Emma Wolff    -1e groene slip 
Thomas Schwend   -5e kyu 
Chaïmae Sabahi   -2e blauwe slip 
Robin Bongers   -3e kyu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anekdote 
 
Op een mooie lentenamiddag wandelde Tajima no Kami in zijn tuin. Hij volledig geabsorbeerd in de 
contemplatie van de prachtige kersenbomen in bloei. Een jonge bediende die zijn sabel droeg volgde 
hem op enige afstand. In de jongeman kwam plotseling een gedachte op: “Ondanks de vaardigheid en 
de behendigheid van mijn sabelmeester zou het nu heel makkelijk zijn hem aan te vallen, zo verdiept als 
hij is in de schoonheid van de kersenbloesem.” Precies op dat ogenblik draaide Tajima no Kami zich om 
en keek om zich heen, alsof hij iemand die zich verborgen had, wilde ontdekken. Onrustig zocht hij in 
alle hoeken van de tuin en keek achter alle struiken. Omdat hij niets en niemand vond, trok hij zich 
vervolgens zeer bezorgd in zijn kamer terug. De bediende kwam hem vragen of hij zich wel goed voelde 
en of hij iets wenste. Tajima antwoordde: “Ik ben zeer in de war door een incident dat ik niet kan 
verklaren. Dankzij mijn jarenlange beoefening van de krijgskunsten ben ik in staat iedere agressieve 
gedachte die jegens mij wordt uitgezonden te voelen. Dat gebeurde me toen ik zojuist in de tuin liep. 
Maar behalve jij was er niemand, zelfs geen hond. Omdat er dus geen grond voor mijn gewaarwording 
lijkt te zijn, voel ik me ontevreden over mezelf.” 
 
Toen de jongeman dit hoorde, bekende hij de meester de gedachte die in hem was opgekomen terwijl hij 
achter hem liep. Hij vroeg de meester nederig om vergiffenis. Tajima no Kami ontspande zich en ging, 
tevreden gesteld, de tuin weer in. 
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Interview met: Hubert Porck 
 

Hubert Porck is geboren op 18 juni 1983. 
In het dagelijks leven is hij psycholoog bij 
een revalidatiekliniek. 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
Vroeger heb ik judo gedaan en daarna tot mijn 
twintigste tennis en hockey. Tijdens mijn 
studie ben ik met karate begonnen bij 

Sportcentrum Olympos, onder leiding van Hans Harthoorn. 
Daar heb ik toen de bruine band gehaald. 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Toen ik afgestudeerd was moest ik een andere club zoeken, omdat 
Olympos eigenlijk voor studenten is. Mijn huisgenoot Remco 
trainde ook bij Shu Ken Ma Shi, dus toen ben ik een les met hem 
meegegaan. Dat was in de zomer van 2007. De sfeer en de les 
bevielen me wel, dus ben ik gebleven. Ik train hier nu bijna 3 jaar. 
 
Wat wil je bereiken in het karate? 
Meer ontspanning in al mijn technieken, zowel in het kata als in 
het kumite. Verder heb ik niet echt een doel. Ik ben gewoon van 
plan om altijd te blijven doortrainen. De zwarte band komt wel 
steeds meer in beeld, maar daarna houdt het niet op. Het is echter 
wel een mooi ijkpunt. 
 
Hoe belangrijk is karate voor je? 
Zeer belangrijk. Het is een mooie afwisseling met mijn werk, 
waar ik de hele dag met mijn hoofd bezig ben en de hele dag op 
een stoel zit. Door karate ben ik de volgende dag frisser in mijn 
hoofd. 
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
De sfeer in de club, de afwisseling tussen individuele oefeningen 
en oefeningen met een partner en de wisselwerking daartussen. 
Ook vind ik het leuk dat er veel afwisseling is, door de 
verschillende categorieën kihon, kata en kumite. Daarom is het 
ook leuk dat het jiyu kumite er nu bijkomt. 

Agenda 
 
zaterdag 16 januari: 
French Open in Parijs 
 
vrijdag 5 t/m zondag 7 februari: 
Europese Kampioenschappen Jeugd 
in Izmir, Turkije 
 
zondag 14 februari: 
Nederlandse Kampioenschappen 
Karate Senioren 
 
vrijdag 12 t/m zondag 14 maart: 
Dutch Open in Topsportcentrum, 
Rotterdam 
 
zaterdag 10 april: 
Krokoyama Cup in Koblenz, 
Duitsland 
 
vrijdag 30 april t/m zondag 2 mei: 
Europees Kampioenschap Karate in 
Athene, Griekenland 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Strip
 


