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Ivar’s eerste NK Kumite 
 
Na een gedegen voorbereiding en persoonlijke begeleiding door Rene 
Smaal was het dan zover. Ivar was vergezeld van zijn ouders naar 
Apeldoorn gekomen om voor het eerst van zijn leven mee te doen aan 
kumitewedstrijden Karate. Op van de zenuwen betrad hij de zaal. Vlak 
voordat hij op moest was er flinke commotie in de zaal in de poule voor 
hem; boze coach en gevloek en met een bitje gooien e.d.. Niet iedere 
deelnemer is even netjes opgevoed en gedisciplineerd als Ivar. En hij 
was al onder de indruk van heel het gebeuren voordat dit incident nog 
had plaatsgevonden. 
 

 
Op de foto zie je hem in zijn eerste partij, die geleid werd door de ons 
welbekende en uitstekende scheidsrechter Con Voermans. Het was op 
zich een heel overzichtelijke partij. Hij nam alleen wat weinig initiatief, 
oftewel, hij liet zich leiden door de tegenpartij en daar ging al zijn focus 
naartoe zodat er weinig ruimte overbleef om aan te vallen. Hij verloor 
de wedstrijd met 8-0. Maar hij heeft zich erg goed staande weten te 
houden voor een eerste partij. Omdat zijn tegenstander in de finale 
kwam, was er voor Ivar gelukkig nog een herkansing. De tweede 
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wedstrijd ging al veel beter !!! Helaas toch verloren, maar nu slechts met 
1-0. Maar hij had duidelijk meer pit. Nog altijd niet zoveel pit als in de 
dojo, maar veel aanvallender. Waarschijnlijk was hij toch nog steeds 
wat onder de indruk van het geheel, maar beide vechters waren veel 
meer aan elkaar gewaagd. Al met al was het een hele goede ervaring 
voor Ivar. Hij heeft geen blessures opgelopen of harde stoten moeten 
incasseren of iets dergelijks, dus al met al een positieve leerervaring en 
nu op naar de volgende wedstrijd. 
 
Toen Doenja (tevens wedstrijd-arts) hem na afloop sprak, gaf Ivar aan 
heel enthousiast en tevreden te zijn over zijn eerste ervaringen op de 
wedstrijdmat. Wat hem betreft is het voor herhaling vatbaar. Doenja 
heeft hem uitgebreid gecomplimenteerd en geadviseerd om vooral nog 
te blijven te kijken naar naar alle andere wedstrijden en te observeren 
wat hij daar nog van kan leren. En om er vooral ook uitgebreid met zijn 
personal-coach Rene Smaal nog op terug te kijken en te zien wat er nog 
allemaal te verbeteren valt. En daarna natuurlijk nog met Frans. Een 
uitstekend advies van onze uit haar eigen ruime ervaring sprekende 
verslaggeefster. Ivar kijkt terug op een geweldige ervaring en dit zal in de 
toekomst zeker nog een enorme inspiratie blijken tijdens zijn verdere 
karate-ontwikkeling en kumite-training 
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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 Alex Leung. 

 
Alex is 25 en afkomstig uit Brabant; geboren 
en getogen in Den Bosch, maar voor zijn 
studie naar Tilburg gegaan. Daar heeft hij 
veel gesport: Juijitsu, fitness, squash en 
dansen in cafeetjes. Na zijn studie vond Alex 
een baan bij Srater N.V. in Almere als tester. 
De reistijd Tilburg-Almere was een beetje te 
lang, waardoor hij samen met zijn vriendin 
Judith opzoek is gegaan naar woonruimte in 
het midden van het land. Dat werd Utrecht. 

Naast zijn werk en karate heeft Alex nog tijd voor een semi- 
studentikoos leven vol feestjes en kroegjes. Maar gezelschapsspellen zijn 
een echte passie: Catan, Risk, Koehandel, het ouderwetse Ganzenbord, 
Chinese kaartspellen en nog veel meer leuke spelletjes met goed 
gezelschap. Maar momentjes alleen worden ook gewaardeerd en het 
liefst doorgebracht met een film. 
Net als de twee andere Alex’en heeft deze Alex ook een achtergrond in 
het Aikido. Maar Aikdido en Alex is geen gelukkig huwelijk: hij miste 
iets: fysieke ontlading, zweten en spierpijn. In 2010 is hij in Den Bosch 
begonnen met Shotokan-Karate. Hij zocht meer verdieping in de 
vechtkunst en dat zegt hij bij karate te hebben gevonden. Karate is voor 
Alex een goede balans tussen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 
Hier in Utrecht is hij ook opzoek gegaan naar een karateschool en 
ShuKenMaShi sprong ertussenuit. Een leuke, gezellige club, waar 
voldoende gelachen en hard getraind wordt.  
Ben jij nieuw bij ShuKenMaShi? Laat het me dan even weten! Dan kom jij in een 
volgende clubkrant!  
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Stage van Rene Smaal. 
Zaterdag 16 november kwam Rene Smaal zoals elke maand dit jaar weer 
lesgeven bij Shukenmashi. Ruim drie jaar alweer, sinds september 
2010, is Rene een regelmatige verschijning als gasttrainer binnen onze 
club. Rene staat op sportief gebied inmiddels op eenzame hoogte in 
Nederland. We zijn er dan ook buitengewoon trots op dat iemand van 
internationaal topniveau maandelijks als vaste gastdocent bij ons les 
komt geven. Het was dit keer een extra bijzondere les omdat Ivar 
aanstaande weekend voor het eerst mee gaat doen aan de NK Kumite. 
De trainingen van Rene hebben het hem mogelijk gemaakt op dit 
niveau mee te kunnen gaan doen en de voorbereiding bereikt nu zo 
langzamerhand zijn climax. Maar ook alle overige aanwezigen hebben 
buitengewoon scherp staan trainen en zijn fanatiek aan de gang gegaan 
met de vernieuwende ideeën van Rene. Het is werkelijk fantastisch hoe 
hij elke keer weer met vormen aankomt die het ons mogelijk maken 
ons te ontwikkelen op het gebied van wedstrijdkumite. Frans gaf aan 
hoe geweldig hij het vond en wat een geluk hij had gehad dat hij al die 
jaren dat hij met karate bezig is steeds in contact heeft gestaan met 
mensen die op topniveau met de ontwikkeling van het karate 
verbonden zijn. Onze traditie is een levende boom. Als een boom niet 
meer groeit is hij dood. Als een traditie zich niet meer verder 
ontwikkeld, is het een dode traditie. Maar ons traditioneel karate is nog 
springlevend. En van wortel tot tak één grote inspiratiebron. Wortels 
van een enorme boom die in zijn takken steeds weer nieuw 
ontspruitende uitingen van een levende traditie voortbrengt; in de 
persoon van Rene Smaal is deze via zijn vader, de leraar van Frans, Jaap 
Smaal, verbonden met en overgebracht door op hun beurt hun Japanse 
leermeesters Kase en Shirai en zo verder terug naar de bron: Gichin 
Funakoshi. En in die hele periode en ook in deze tijd nog altijd verder 
ontwikkeld, in de lijn met het gedachtegoed van Kase en daardoor 
misschien terugblikkend op het verleden maar ondanks dat nog altijd o 
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zo modern. Om te weten waar je naartoe gaat moet je weten waar je 
vandaan komt, maar stilstand is achteruitgang. Wij houden de blik 
voorwaarts. Altijd weer een stap verder reiken. Ook dat is onze traditie. 
En wat een traditie! Rene, we hebben weer van je genoten. Dank je wel 
voor je geweldige lessen en graag tot de volgende keer! 

 
 
 
 
 
 

 
 Fijne feestdagen 

en een 
goede jaarwissel ing! 

In de kerstvakantie is er geen training. De 
laatste les van 2013 is op donderdag 19 
december. De eerste les van 2014 is op 
maandag 6 januari. Fijne vakantie! 
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Oproep voor creatief en niet zo creatief schrijftalent 
 
Voor de volgende clubkrant ben ik opzoek naar vrijwilligers voor het 
schrijven van een verslag van de afgelopen training van Rene van 14 
december en van de examens van 16 december.  
Andere ideeën voor de clubkrant zijn ook altijd welkom. Heb jij een 
mooi verhaal? Een goede actiefoto? Een leuke anekdote? Een mooi 
gedicht of bijvoorbeeld een hele rare uitspraak van de Sensei? Mail me 
dan! Of spreek me op een training even aan. Mijn mailadres staat op 
elke clubkrant achterop en ook via de website onder het kopje contact: 
clubkrant@shukenmashi.nl 
 
 
 
 
Strip 
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Verjaardagen 
 

 

December 
1   Michel de Smet 
     Niek Blankenstein 
12 Per Meininger 
18 Bas Vernooij 
23 Susy Piovesana 
29 Kevin Nieuwenhuijs 
     Vincent Hoogenboom 
31 Ivar de Leeuw 
     Boris Gesbert 
 
Januari 
5   Tjerk Bleeker 
14 Michel Sontrop 
19 Bart Pollux 
30 Alexey Kuzmichev 

 
 
 
 
 
 
 
	  

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


