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In deze editie: 

- Activiteitenkalender: weekendje Smaal 
- Verslag van opleiding Karateleraar niveau 4 
- 2 Nieuwe leden 
- Verjaardagen 

 
 

Clubkrant Shu Ken Ma Shi 
Maart 2013 



	   2	  

De activiteitenkalender 

Kumiteclinic van Rene Smaal, 16 maart 
 
Zaterdag 16 maart staat er weer een Clinic 
van Rene Smaal op het programma in de 
Shukenmashi-dojo. We kunnen dan 
weer genieten van zijn fenomenale lesgeef 
kwaliteit, zijn deskundigheid op het gebied 
van wedstrijdkumite en zijn innovatieve 
benaderingswijze op basis van jarenlange 
internationale ervaring op het allerhoogste 
niveau. 
De training vindt plaats van 9.30 - 11.30 
uur Gymzaal van het Stedelijk Gymnasium 
Ina Boudier Bakkerlaan 7 te Utrecht. De 
zaal is open vanaf 9.00 uur. 

Bij voorinschijving kost deelname €10,- en zonder voorinschrijving 
€15,- per persoon. Betalingen aan de zaal.  Inschrijvingen via email: 
algemeen@shukenmashi.nl  
Deze clinic is toegankelijk voor KBN leden vanaf 14 jaar met minimaal 
groene band. Ben je dat nog niet? Of kun je om een andere reden niet 
mee trainen? Kom dan kijken!  
 
Na afloop van deze training kunnen we gezellig napraten met een 
gezellige lunch bij Brasserie Vink, Biltsestraatweg 102, 3573 PS 
Utrecht. Dat is nog net in Utrecht, met de fiets ongeveer 10 minuten 
en met de auto ben je er ook zo. Bij de Berenkuil richting Zeist, bij de 
eerste stoplichten een U-turn maken om bij Vink gratis te parkeren. 
(Direct na de manege&pannenkoekentent) Dat is slechts 5 minuten 
van waar Jaap dan zondag weer een stage geeft. Weten jullie gelijk de 
weg een beetje ;-) 
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Karatestage van Jaap Smaal in Zeist, 17 maart 
 

Om het weekend compleet te maken is 
bij Dokan in Zeist op zondag 17 maart 
een mooie stage van de vader van Rene 
en de leraar van Frans: Jaap Smaal. 
Door zijn grote deskundigheid en 
karatevaardigheid is hij een groot 
voorbeeld voor Frans en voor ons 

allemaal. Deze stage bestaat uit 2 trainingen, van 11.00-12.30 en van 
13.00-14.30 en kost bij voorinschrijving €30,- voor de hele stage en 
€20,- voor een enkele training. De trainingen vinden plaats in de 
gymzaal van het Montessori Lyceum Herman Jordan, Jordanlaan 3 in 
Zeist. Een half uurtje fietsen vanuit het centrum van Utrecht, of 20 
minuten met de bus (uitstaphalte Jordanlaan). Het is dichterbij dan je 
denkt! Kijk voor meer informatie op www.dokan.nl  
 

 
Chris van Aart is papa! 

Inmiddels is ze al een paar maanden oud, 
maar nu alsnog in de clubkrant: 
Joséphine, het dochtertje van Chris en zijn 
vrouw is op 1 november 2012 geboren. 
Van harte gefeliciteerd! We wensen papa, 
mama en de kleine zelf een prachtige 
toekomst toe. Volgende maand zal Chris 
vertellen over zijn vaderschap en de relatie 
die hij ziet tussen vader zijn en karate. 
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Leraar Karate-do niveau 4    door Ahlam Elyaakoubi       

 
In maart 2012 ben ik gestart aan de opleiding 
Leraar Karate-do niveau 4 van de KBN. Na 
jaren wachten nadat ik niveau 3 had afgerond, 
was het eindelijk zover. De opleiding is in een 
nieuw jasje gegoten: nieuwe opzet, nieuwe 
organisatie, nieuwe leraren. Een uitdaging voor 
zowel de cursisten als de KBN.  
Met een groep van 18 zijn we gestart in maart 
2012 om 16 maart 2013 de opleiding af te 
ronden. De structuur van de opleiding is 
aangepast aan het model van NOC/NSF, 
waarbij met Proeve van Bekwaamheden wordt 
gewerkt. Een leraar karate-do moet bekwaam 
zijn in het lesgeven, het coachen van 
wedstrijdkarateka en danexamenkandidaten, 
het begeleiden van karateka met bijzondere 
behoeften, een netwerk kunnen 
opbouwen/uitbouwen, een kader kunnen 
opleiden, etc. Voor al deze bekwaamheden 

moesten we vele opdrachten uitvoeren. Van iemand op een toernooi 
coachen tot het maken van een beleidsplan. Van het op papier zetten 
van je visie op karate tot het begeleiden van een assistent die deelneemt 
aan de opleiding voor dojo-assistent.  
Naast het uitvoeren en maken van verschillende opdrachten, een 
theorietoets en een examen lesgeven, komt er nog een activiteit ter 
afsluiting van de opleiding. De dojo-assistenten die nu ook in opleiding 
zijn, organiseren een karatedag voor jeugd en de leraren in opleiding 
zullen dan lesgeven. Alle dojo-assistenten en leraren in opleiding 
nemen eigen leerlingen mee die dag. Een soort besloten karatedag dus.   



	   5	  

De opleiding heb ik ervaren als leerzaam, inspirerend, bevestigend, 
intensief en nog veel meer. De meeste leraren hebben mij enorm 
geïnspireerd en mij veel kennis meegegeven. Allemaal extra informatie 
en oefeningen voor mijn eigen rugzakje, waarmee ik verder mezelf kan 
ontwikkelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strip 
 

 
 
 
Heb jij een leuk idee voor een strip? Mail dan naar karatekid168@live.nl 
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Twee nieuwe ShuKenMaShi-ers! 
 
Elk nieuw lid bij ShuKenMaShi krijgt hier de kans om zichzelf even 
voor te stellen. Deze maand zijn dat Fabian Ercan en Maarten Sosef. 
 

Fabian is 22 jaar, en woont in een 
studentenhuis in Tuindorp, Utrecht. 
Hij is een geboren Utrechter, maar 
heeft een paar jaar in Brabant 
gewoond. Hij studeert Biologie aan de 
UU, zijn bachelorscriptie is inmiddels 
geschreven en zijn bachelor is bijna 
afgerond. Een bachelor is nog mooi 
breed, of zoals Fabian zelf zei: “van 
DNA tot klimaatsverandering en van 

mens tot stinkzwam”. De master zal in de richting gaan van Paleo-
ecologie, het reconstrueren van ecosystemen aan de hand van fossielen. 
Maar Fabian doet niet alleen karate en studeren. Zijn passie is gitaar 
spelen, dat doet hij veel en graag. De muzieksoort maakt niet uit, hij 
speelt zowel latin als blackmetal. 
Karate was nieuw voor Fabian, Martial Arts leek hem wel wat toen hij 
besloot om maar eens een sport te gaan zoeken. Na kort onderzoek 
werd het karate. Vervolgens heeft hij bij verschillende scholen een 
proefles gedaan en SKMS voldeed het beste aan zijn eisen. De club is 
ontzettend gezellig, en hij is van mening dat karate dan wel geen 
teamsport is maar we doen het zeker niet alleen; bij SKMS is het een 
groepssport. “Je doet karate met z’n allen samen.” 
In december vond zijn eerste examen plaats, dat was wel degelijk anders 
dan tentamens op de universiteit. Spannend! Maar het kwam gelukkig 
overeen met de verwachtingen die tijdens de trainingen geschapen 
waren.  
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Samen met Fabian is ook zijn huisgenoot 
Maarten bij ons komen trainen. Maarten 
is 23, woont inmiddels ruim 3 jaar in 
Utrecht, maar is geboren en getogen in 
Den Haag. Hij studeert Liberal 
Arts&Sciences aan de UU en is bijna 
klaar. Sinds het begin van zijn studie is 
hij lid van SPIN, een studenten 
boardsportvereniging. Hier doet hij aan 
snowboarden, surfen, wakeboarden en 

kitesurfen. Sinds een jaar of twee ligt het zwaartepunt op kitesurfen, 
wat hij dan ook veel doet bij vooral Scheveningen en Kijkduin. 
Maarten was al langer opzoek naar een vechtsport in Utrecht. Een 
zoektocht die hem van MMA naar JiuJitsu en Kickboksen bij Olympos 
bracht, hem vervolgens naar een aantal kempo scholen liet gaan, maar  
hem uiteindelijk  via Fabian bij SKMS terecht deed komen. En dat 
bevalt hem prima, veel betrokken leden en goede docenten waardoor 
hij veel kan leren. Hij had het iets intensiever verwacht, maar misschien 
komt dat later in het leerproces nog.  
In december deed ook Maarten zijn eerste examen, al heel snel na zijn 
start met karate. Maar hij had er wel vertrouwen in, en dat bleek 
gegrond: de gele band! 
Maarten is iemand die graag met sport bezig is en daarbij ook echt wat 
wil leren. Mindless in de sportschool zitten is niks voor hem. Bij karate 
wordt het hele lichaam gebruikt en zijn we altijd bezig nieuwe dingen te 
leren. Zijn doel is om op een leuke manier lekker te sporten, welke 
band hij uiteindelijk zal halen is minder belangrijk. 
 
 
 
Ben jij nieuw bij ShuKenMaShi? Laat het me dan even weten! Dan kom jij in een 
volgende clubkrant!  
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Verjaardagen

 

 
 
 
 
 
 

Februari 
2  Jochem Bremmen 
4 Hidde Bleeker 
5 Zyhra Prinsen 
15 Michel Bischofberger 
16 Lina Tempels 
18 Chris van Aart 
Maart 
1  Laura Meijer 
7 Dennis de Jong 

 René Veenhuizen 
14 Benaissa Hatrouf 
16 Morna Isaac 

 Fabian Ercan 
20 Sieuwert van Otterloo 
29 Alvoro Caraballo Romero 
April 
11 Nikki Kramer 
15 Gijs Weber 
19 David Joseph 
20 Anja Roelofsen 
24 Antoine Hubert 

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


