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In deze editie: 

- Komende activiteiten 
- Verslagen van weekendje Smaal 
- Verslag van Samurai-tentoonstelling 
- Ahlam Leraar karate, Gjalt erelid 
- Een nieuw lid: Nikki 
- Verjaardagen en Strip 
- Limerick 
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 De activiteitenkalender

 
Zaterdag 27 april staat er een bijzondere dag op de planning. Van 9.30 
tot 11.30 geeft Rene Smaal opnieuw een stage voor volwassenen (vanaf 
groene band). Van 11.30 tot 12.30 houden we een gezamenlijke lichte 
lunch voor zowel de jeugd als de volwassenen, waarna om 12.30 tot 
13.30 de jeugd nog een training krijgt van Rene. Na afloop van deze 
training gaan we bowlen en wellicht nog een patatje eten.  
Voor de jeugd kost deze dag E5,-. Stop deze in een envelop met je naam 
erop en geef die uiterlijk een week van te voren aan Sensei Frans 
Baggen. 
Volwassenen betalen voor de training, lunch en bowlen bij 
voorinschrijving via algemeen@shukenmashi.nl E15,-. Alleen de 
training kost E10,-. Zonder voorinschrijving kost de training E15,-. 
Lunch en bowlen is dan, ivm inkoop en reservering niet mogelijk. 
 
 
 
 
Strip 
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Ahlam Elyaakoubi behaalt Karateleraren diploma 

 

Zoals al in de vorige clubkrant te lezen was, heeft 
Ahlam Elyaakoubi de opleiding tot karateleraar 
gedaan. Inmiddels heft ze deze ook met succes 
afgerond. En dat is beslist een hele gewelige 
prestatie, waardoor haar doorzettingsvermogen 
en getoetste deskundigheid op het gebied van 
lesgeven, coachen en organiseren ruimschoots is 
aangetoond. Na Elmo Diederiks en uiteraard 
ook onze Sensei Frans Baggen zelf is zij nu het 
derde Shukenmashi lid dat 
zich Rijkserkend Leraar Karatedo mag noemen. 
We zijn natuurlijk allemaal hartstikke trots op 
haar. 
 

Gjalt van Hes erelid van Shukenmashi 

Na een jarenlang lidmaatschap, waarin hij vele onmisbare functies heeft 
vervuld binnen de club, zoals deelnemen in het bestuur, heeft Gjalt van 
Hes helaas afscheid moeten nemen van onze club. Maar dat hebben we 
geweigerd. Na de stage van Rene op 16 maart is Gjalt gepromoveerd tot 
erelid, waarmee we hem nogmaals van harte willen bedanken voor zijn 
jarenlange inzet 
voor SKMS.  
 

 

 

 

 

 

Limerick, Vincent Hoogenboom 
 

Op een stage 
 

In het midden van het land was een stage 
Van Rene Smaal, maar wat verbaast me, 

Hij zei: neem al je spullen mee 
En inderdaad, men boekte progressie voor twee 

Want iedereen had heel veel bagage. 
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Stage Rene Smaal    Door Vincent Hoogenboom    

 
Vroeg in de ochtend van 16 mei was het stil in de dojo….té 

stil…en dat klopte want de training begon een half uur later. Er was 
namelijk geen gewone training! 

De stage van Rene Smaal was wederom een groot succes. Zoals we 
gewend zijn, hebben we weer ontzettend veel kunnen leren in een 
ontspannen en inspirerende ambiance. Het begon met een ontspannen 
warming-up, even lekker de spieren wakker maken! Het thema van de 
stage was flitsend verplaatsen in de kumite. Aangezien we vanuit de 
club relatief niet veel kumite trainen waren de oefening even wennen, 
maar het is zeker leuk om eens iets te doen wat je niet vaak doet. 
Gaande weg de stage begonnen we meer en meer de zwaai te pakken te 
krijgen en begonnen we meer en meer flitsend te bewegen! Gelukkig 
konden we ook al ons enthousiasme kwijt in karate-pacman! Een 
karateka in het midden van vier anderen, die happers zijn. Het is aan 
de middelste karateka om alle happers te ontwijken en ze vervolgens op 
de rug te tikken. Fascinerend om te zien hoe je zo’n leuk spelletje kunt 
spelen en toch heel effectief karate aan het trainen bent! 

De stage van Rene 
Smaal heeft ons weer op 
een andere manier naar 
kumite laten kijken. 
Hopelijk kunnen we nog 
vaak genieten van zijn 
buitengewone talent om 
inspirerende lessen te 
geven! Na Rene Smaal 
hartelijk bedankt te 
hebben voor zijn stage, 

werd ook voormalig Shu Ken Ma Shi-lid Gjalt naar voren geroepen. 
Gjalt kan helaas nu niet meer bij club de trainingen volgen, maar dat 
neemt niet weg dat hij zich in het verleden heel goed heeft ingezet voor 
de club. Hierom is hij benoemd tot Shu Ken Ma Shi-erelid voor het 
leven!! Dat is natuurlijk het mooiste gebaar dat iemand kan wensen. 
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En na alle dankwoorden en huldigingen gingen we met iedereen 
die mee wilde gezellig lunchen! Altijd leuk om even na te praten onder 
het genot van een heerlijke lunch. Een super dagje zou ik zeggen!! 
	  

 
door Laurens Hoogenboom Stage Jaap Smaal            

 
Eens in de zoveel tijd geeft Jaap Smaal, de leraar van onze eigen 

sensei Frans Baggen, weer een seminar. Toevallig was dat deze keer in 
hetzelfde weekend als de seminar van zijn zoon, Rene Smaal. Op die 
manier was het een buitenkansje voor het houden van een karate 
driedaagse. Zaterdag een training van Rene, zondag van Jaap en 
natuurlijk maandag weer een vaste Shu Ken Ma Shi training. 

Eenmaal omgekleed in de dojo merk je meteen dat het heel 
anders in dan bij onze club. De zaal had een houten vloer. Het ziet er 
heel mooi uit, maar het is hard en heel koud als je niet bent 
opgewarmd. Toen we begonnen deden we natuurlijk een groet met de 
groep. Bij deze groet zit men in plaats van in een boog, juist in rechte 
rijen achter elkaar. Toen we gingen zitten, gingen eerst de hoogste 
banden zitten en de laagste banden als laatste. Ook werd er een gong 
gebruikt. Zo zie je maar dat gebruiken binnen een dojo sterk kunnen 
verschillen. 

Eenmaal begonnen leek de training veel op een training van 
Frans. Ik kwam te staan tegenover een karateka uit Amsterdam. Erg 
leuk, want het was mijn eerste keer met een partner van een andere 
club. Wat meteen opvalt is dat andere dojo’s nadruk leggen op andere 
dingen, zoals dat wij meer op stand letten en anderen weer op snelheid. 

Ik was alleen de eerste van de twee trainingen aanwezig. Bij die 
training hebben we gohon kumite gedaan en kihon. Gohon kumite is 
een kumite vorm waarbij de technieken worden afgesproken en elke 
aanval wordt geblokt en een tegen aanval wordt gegeven. Op deze 
manier wisselt de aanval steeds. 

Het was een leuke en vooral leerzame ochtend, een goede reden 
om volgende keer weer te gaan. 
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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 Nikki Kramer. 

Nikki  is 23 en woont direct naast de 
dojo, in het studentencomplex IBB. Ze komt 
uit Amsterdam, maar Utrecht trok haar meer 
qua studentenstad en universiteit. Ze heeft 
een bachelor Scheikunde gedaan en doet nu 
de master Science en Business management. 
Haar afstudeerscriptie schrijft ze bij een 
bedrijf in microbiologische diagnostiek 
waarbij ze bezig is met een darmkanker-test 
om te verkopen in Duitsland. Ze vindt het 

fijn om op het grensvlak van wetenschap en bedrijfsleven te werken. 
Naast karate en studeren doet ze in de zomer aan paragliden. Het 

gevoel van complete controle en zweven in de lucht opzoek naar 
opwaartse luchtstromen vindt ze uniek.  

Als klein meisje van een jaar of tien heeft ze een aantal jaar 
getraind bij de school in de straat; tot het door school en bijbaantje 
lastig combineren werd. Maar, ze heeft altijd het idee gehad ooit weer 
eens te beginnen. Juist omdat het een sport is die niet alleen draait om 
kracht en conditie, maar ook een bepaalde mindset die ze in de 
afgelopen jaren wel gemist heeft. Nu ze op de IBB woont is die situatie 
van vroeger weer terug, een karateschool in de straat! Ze is als eerste 
gaan kijken bij SKMS, als het niet zou bevallen kon ze altijd verder 
kijken. Maar dat bleek niet nodig: door de prettige, open sfeer, de 
toegankelijke lessen en de mix van niveaus traint Nikki nog steeds met 
veel plezier bij onze club! 
Ben jij nieuw bij ShuKenMaShi? Laat het me dan even weten! Dan kom jij in een 
volgende clubkrant! 
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Samurai-tentoonstelling Wereldmuseum  door Linda Matthies 
 
Op zaterdag 6 april zijn we 
met zijn dertienen afgereisd 
naar Rotterdam, naar het 
Wereldmuseum. Daar is een 
tijdelijke voorstelling over de 
Samurai. Na een eenvoudige, 
maar lekkere lunch kregen wij 
een rondleiding door het 
museum. We zijn begonnen 

bij de zeer indrukwekkende harnassen. Deze werden door de Samurai 
zelf gemaakt. Sommige harnassen hadden een zeer indrukwekkend 
embleem, dit om de vijand af te schrikken. Na de harnassen volgden de 
helmen en de zwaarden en dolken. Sommige helmen hadden een dier 
of horens van een dier erbovenop. Door het gewicht van dit pronkstuk, 
werd het soms op een creatieve manier opgelost. Ze werden soms van 
hout of zelfs van papier-mache gemaakt… hoe deden ze dat dan in de 
regen? De prenten, heuse kunstwerken, waren erg mooi en met een 
enorme precisie gemaakt. Het was een erg mooie tentoonstelling. Er 
waren zelfs invloeden vanuit Nederland te zien. Zo werd er in sommige 
harnassen Nederlands fluweel gebruikt en op een van de helmen stond 
het woord: krijgen helm. Het verhaal daarachter is niet helemaal 
duidelijk, er wordt gespeculeerd dat er een Nederland is geweest in 
Japan en aan een Samurai heeft verteld dat krijger het Nederlandse 
woord voor warrior is, krijgen helm zou dan de vrije vertaling zijn.  
Na de Samurai tentoonstelling hebben wij ook nog de vaste 
tentoonstelling bekeken van het Wereldmuseum. Ook deze was zeker 
de moeite waard. Daar was kunst uit verschillende landen te zien. 
Bijvoorbeeld een mooi zandschilderij en maskers uit Indonesie. De dag 
hebben we afgesloten met een drankje in een gelegenheid om de hoek. 
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Verjaardagen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
April 
11  Nikki Kramer 
15  Gijs Weber 
20  Anja Roelofsen 
24  Antoine Hubert 
27  Fahim El Abbouri 
 
Mei 
16  Gijs van Heusden 
17  Jan-Willem Bos 
 Yassin Abd Elhamed 
20 Robin Bongers 
26 Doenja Hertog 
28 Esther Hendrikse	  

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


