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 De activiteitenkalender

 
Pak je agenda, houdt de pen in de aanslag, dit zijn de komende activiteiten die je 
niet mag missen! 

 
Goju-stage 3 november 
Dankzij Janwillem heeft Goju karateleraar Bart Pekel zich bereid verklaard op 
zaterdagochtend 3 november tijdens de katatraining bij ons in de dojo een les te 
komen verzorgen. Deze training zal toegankelijk zijn vanaf groene band. Hou deze 
datum dus vrij in je agenda! Aansluitend willen we ergens lunchen, hou voor de 
locatie de website in de gaten… 

 
Wie is Bart Pekel? 

“In de 20 jaar die ik verbonden ben 
met KenKon/TaMo, is de beoefening 
van het Okinawa Gojuryu karatedo 
altijd het hart/vertrekpunt van de 
training/ontwikkeling geweest. Dit 
aangevuld met (White Crane) Qigong 
en Tibetaanse Meditatie. In het 
verleden ook o.a. met aikido, (zen- en 
TCM-)shiatsu en kobudo. 

Het meest boeiende van het 
lesgeven(doceren) is het doseren. Het 

daarbij inleven in wat iemand op dat moment nodig 2eft en dat dan stapsgewijs 
aanbieden. Met name is het daarbij de uitdaging hetgeen wat niet uit te leggen 
valt/of on- of niet direct verklaarbaar is, toch over te brengen.” (www.kenkon.org) 

 
Stage Sensei Silvio Campari in Weert 
In het weekend van 10 en 11 november 2012 komt Sensei Silvio Campari naar 
Nederland voor een speciale trainingsstage bij Kuro-Obi in Weert.  Sensei Silvio 
Campari is internationaal zeer gewaardeerd en veel gevraagd voor stages en komt 
dit najaar naar Nederland.  De inschrijving sluit op 2 november. 
Ga voor meer informatie naar de website www.kuro-obi.nl. 
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Speciaal voor de jeugd! 
 

Omdat NOC*NSF 100 
jaar bestaat, organiseert 
zij een sportdag speciaal 
voor jou en je team! 
Het is geen competitie, 
want het gaat om de 
ervaring om veel 
verschillende sporten te 
leren kennen. We 
starten met een 
feestelijke opening en 
een gezamelijke 
warming-up met een 
BN-er. Vervolgens ga je 
bijzondere sporten en 
spelletjes doen en 
daarbij komen ook 
beroemde sporters, 

zoals Epke Zonderland langs. Van 11.30 tot 12.30 uur is er een gratis lunch met 
een show van trampolinespringers. Aan het einde van de middag is er een 
spectaculaire sluiting met een optreden van Ralf Mackenbach! Ben je tussen de  
8 en 14 jaar? Dan kun je meedoen, alleen of in een team! Dus vraag klasgenootjes, 
vriendjes of familie om samen in een team te gaan, of meld je alleen aan, dan 
zorgt NOC*NSF voor een leuk team! Er zijn allemaal leuke sporten, gewone maar 
ook speciale, zoals hockey, judo, jiu jitsu, kogelstoten, speerwerpen, hoogspringen, 
verspringen, turnen, dansen, freestyle tennis, streetdance, virtueel fietsparcours en 
nog veel meer! Kijk voor meer informatie en aanmelding op 
www.noc100.nl/kindersportparade of neem contact op via 
info@kindersportparade.nl.  
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De avonturen van Mikee, J.W. en Edje in MarchiniLand 

Door Elmo Diederiks 
 
Na lange en vermoeiende autoritten van meerdere uren waren we dan toch goed 
en wel aangekomen in Karlsruhe. Elmo iets later dan J.W. en Michel, maar de 
bedden van het hotel (pal naast het station) waren een warm welkom. De 
volgende dag werden we immers al weer om 8:00 verwacht aan het ontbijt. 
 
Na het ontbijt aan dezelfde tafels bij de rest van Marchini’s internationale 
organisatie (Associazione Culturale Kokoro Internationale) vertrokken we om 
9:00 (lees: 9:15 voor de Italianen)  naar de dojo. Weer mochten we de in-crowd 
vergezellen en we kregen een lift in de bus waar we geacht werden mee te zingen 
met het Kokoro lijflied (maar we hadden geen idee van tekst of betekenis en we 
waren niet de enige zo bleek later). De training begon eigenlijk al gelijk met een 
min-of-meer gecoördineerde warming up. De eigenlijke training (na de groet 
ceremonie) met een zeer gecoördineerde warming up: alles moest precies gelijk op 
tel en met meetellen, en dat valt niet mee met meer dan 100 man in een stevig 
tempo met nieuwe oefeningen. De training ging verder met kihon geri oefeningen 
gericht op de juiste afstand (ma-ai): kizami mae geri, mae geri - jun zuki, mae geri - 
sanbon zuki. Dit werd zowel individueel als met partner geoefend. Bij de 
demonstratie van de oefeningen bleek wel dat Marchini een fenomeen is en zijn 
beste leerlingen waren ook behoorlijk precies en technisch scherp. Hetzelfde kon 
gezegd worden van de bunkai (Bassai Dai) die volgde (de dangraden apart van de 
kyugraden). Aan het eind van de training werden geheel volgens Japanse traditie 
de Dojo Kun hardop geschreeuwd tijdens het MokuSo. 
 
Na de eerste 2.5 uur training werden we geacht ons te haasten zodat we op tijd 
aan de lunch konden zitten in het hotel. Dus weer terug de bus in, het lijflied 
afgesloten met de verplichte kiai werd weer ingezet, douchen en snel aan tafel: 
wederom als gasten. Natuurlijk zorgden de Italianen voor hun eigen eten, want 
dat moet natuurlijk wel goed zijn. Dat was het ook en gelukkig hadden we een 
ruime pauze om het eten te laten zakken. Voor de volgende training gold 
hetzelfde recept: bus, lied+kiai, eigen warming-up, gezamelijke warming-up, kihon 
(nu met yoko geri) en bunkai (dit keer Heian Yondan en Gangaku). Deze training 
van ruim 3 uur was eigenlijk een beetje te veel van het goede, en we zaten er met 
spierkramp en vermoeide benen en hersenen even behoorlijk doorheen. 
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Die avond waren we wederom gast, dit keer bij de barbeque en het wonderlijkte 
tentfeest compleet met Marchini filmpjes, YouTube leedvermaak, opvoeringen en 
verplichte dansnummers waar een ieder aan moest geloven; tot groot vermaak van 
Marchini zelf. Gezellig, maar waar waren we in godsnaam in terecht gekomen?? 
Om een uur of 10 gingen we huiswaards, compleet met verplicht lijflied en kiai. 
 
De volgende dag mochten we weer om 8:00 aantreden en ons na het ontbijt 
richting dojo begeven. Dit keer met eigen vervoer. Het trainingsritueel was precies 
hetzelfde, maar nu met dezelfde kihon met mawaschi geri en ushiro geri en met 
de Bunkai van Heian Godan en Empi. Interessant was ook de combinatie van het 
kata lopen afgewisseld met Bunkai tijdens het lopen van de kata. Op deze manier 
wordt de gehele kata een stuk meer realistisch beleefd en dus ook realistischer 
gelopen. Deze wederom 2.5 uur durende training was goed vol te houden 
ondanks onze zware benen. Na de training waren we voor het laatst te gast bij de 
lunch, en voor het vertrek bedankten we de sensei met een kado: biertjes, want 
dat weet hij wel te waarderen wist J.W. van ingewijden. Ook namen we afscheid 
van onze gastheren en van de Sensei van Michel die ons graag zou terug zien in 
februari in Zwitserland. 
 
Conclusie: Marchini is en blijft een fenomeen. Het is duidelijk dat Marchini het 
van groot belang vindt dat de oefeningen realistisch zijn, met nauwkeurige 
techniek en dodelijke precisie. Hij is zo goed dat hij wellicht wel op eenzame 
hoogte staat, zelfs binnen zijn eigen organisatie. Hij doet alles nog precies zoals in 
zijn gloriejaren, maar dan ook alles. Niet alleen de kata en de bunkai, maar ook 
de kihon, de warming-up en zelfs de militaristische organisatie er omheen. Het is 
misschien spijtig dat hij zijn karate zich niet verder heeft ontwikkeld, maar als je 
zo goed bent dan hoeft dat misschien ook niet. 
Verder kun je er van denken wat je wilt, maar het militaristiche karakter van de 
organisatie smeed in ieder geval een sterke band en de mensen die goed genoeg 
zijn zullen blessurevrij mee kunnen groeien. Aan de andere kant zullen de 
mensen die het talent minder hebben en er ook graag bij horen, waarschijnlijk 
minder blessurevrij mee kunnen komen door de veeleisende traditionele 
warming-up en oefenvormen, maar daar hebben we dan weer de wonderen van de 
medische kennis en kunde voor, zoals bleek uit de vele verhalen van heup en 
knieoperaties ter plaatse. Al met al een superervaring en voor herhaling vatbaar. 
Het blijft een voorrecht om af en toe bij Marchini te kunnen trainen. 
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Een nieuwe ShuKenMaShi-er! 

 
Elk nieuw lid bij ShuKenMaShi krijgt hier de kans om zichzelf even voor te 
stellen. Deze maand is dat Ivo Griffioen.  

 
Ivo is 19 jaar, woont op kamers in Utrecht en 
studeert Life Science aan de Hogeschool van 
Utrecht. 
Voordat Ivo naar Utrecht verhuisde woonde hij 
in Abcoude, vlak bij Amsterdam. In Amsterdam 
trainde hij bij JKA, ook een shotokan school. 
Maar daar moest hij stoppen omdat de studie 
hem naar Utrecht trok. Hier was het zaak om 
het eerste studiejaar te halen, waardoor het 
zoeken naar een nieuwe karate school op een 
laag pitje kwam te staan. Maar hij miste het 
karate wel degelijk. Deze zomer was het zover! 
Ivo heeft op Google gezocht naar shotokan 

karate in Utrecht, het liefst ook nog een beetje in de buurt. Dat bleek 
ShuKenMaShi te zijn! 
 
Karate is voor Ivo een goede manier om rustig te worden, wat ook wel handig is 
met ADHD! Karate is geen sport, het is een levenswijze en daarom wil Ivo het 
karate ook meebrengen in zijn persoonlijke leven. Rustig blijven, met allerlei 
facetten van het karate bezig blijven, erover nadenken en toepassen wat hij in de 
dojo heeft geleerd qua focus en concentratie. 
 
Het aangename van ShuKenMaShi noemt Ivo de gevarieerde lessen en de sfeer 
onderling. Het is een soort familieband, vergelijkbaar met zijn oude club in 
Amsterdam.  
 
Het is geen doel opzich, maar eigenlijk wil Ivo ooit wel zijn zwarte band halen, 
want ‘dan kan ik pas echt karate leren’. 

 
Ben jij nieuw bij ShuKenMaShi? Laat het me dan even weten! Dan kom jij in een 
volgende clubkrant!  
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Verjaardagen 

 
November 
2 Quinte Wesselink 
9 Sebasian Bican-Miclescu 
15  Wen Liem 
17 Leire Honold 
19 Gjalt van Hes 
22 Thieu Klever 
24  Ilias Sabahi 
26 Marco Bommeljé 
29 Laurens Hoogenboom 
 Kjeld Baggen 
 
 
 
 

 
 
December 
12 Per Meininger 
18  Bas Vernooij 
19 Ivo Griffioen 
29 Vincent Hoogenboom 
 Kevin Nieuwenhuijs 
31 Ivar de Leeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
Heb je ideeën, opmerkingen, 
aanmerkingen of wat dan ook? 
Neem contact op!  
Rechtstreeks op een training of 
via clubkrant@shukenmashi.nl 
 
Laura Meijer 


