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In deze editie: 
- De clinics van Rene: daverend succes 
- Verslag en foto’s van het danexamen 
- Een ‘nieuw’ lid: Michel de Smet 
- Verjaardagen mei & juni 
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De clinics van Rene Smaal zijn een daverend succes! 
 
Sinds enkele maanden kunnen we maandelijks door middel van zeer 
inspirerende kumite-clinics van twee uur van het talent van onze gast-
Sensei Rene Smaal genieten. Zijn enorme enthousiasme voor karate 
heeft effect op iedereen aanwezig in de dojo. De sfeer in de dojo is 
goed, iedereen geeft blijk van een zeker respect tijdens de oefeningen en 
ook tijdens Rene's uitleg over het doel van de oefening. De warming-up 
bestaat al direct uit karate-technieken, ontspannen trappen en stoten 
gecombineerd met heuprotatie. De focus van de training ligt op een 
kumite combinaties met mawashi-geri's en kizametsuki gevolgd door 
oytsuky… en meer. 
Dank voor Rene Smaal en Frans Baggen voor de moeite die zij nemen 
om ons deze kumitetraining te kunnen geven. We kijken uit naar de 
volgende! 
 
De volgende clinics zullen plaats vinden op 17 mei, 7 juni, 21 juni en 5 
juli. Zoals gebruikelijk van half 10 tot half 12 in onze dojo achter het 
Stedelijk Gymnasium (Ina Boudier Bakkerlaan 7). Toegang vanaf 
groene band. Kosten bij voorinschrijving 10 euro, anders 15. Geef je op 
via algemeen@shukenmashi.nl ! Op 17 mei en 7 juni is er 
kinderopvang aanwezig, de andere dagen zijn in overleg. 
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Het danexamen van 12 april 
 
Zaterdag 12 april hebben zeven leden van Shukenmashi examen gedaan 
voor de eerste tot en met de vijfde dangraad. Voor de eerste keer werd 
dit examen afgenomen binnen onze eigen dojo volgens de normen van 
de World Shotokan Ryu. Dit onder het deskundig toezicht van vier 
Shotokan examinatoren met allen een buitengewoon ruime 
internationale ervaring, zowel op kata als op kumitegebied, en samen 
goed voor bij elkaar opgeteld 23 dangraden en meer dan 20 jaar 
Nationaal bondscoachschap.  

 
De examenkandidaten begonnen ’s morgens om 9.30 met een twee uur 
durende training onder leiding van Europees kampioen Rene Smaal. 
Na slechts een half uurtje lunchpauze werd begonnen met het 
daadwerkelijke examen. Dit duurde van 12 tot 15 uur. Begonnen werd 
met het onderdeel kihon, wat het eerste uur in beslag nam. Daarna 
volgde een uur kata en werd er besloten met een uur kumitevormen. 
De kandidaten moesten een welhaast bovenmenselijke inspanning 
leveren. Desondanks kregen de aanwezigen een geweldige demonstratie 
te zien van hoe er bij ons in de dojo getraind wordt. De complimenten 
over en weer waren dan ook niet van de lucht. Vanzelfsprekend was 
iedereen met toestemming van onze Sensei aan het examen begonnen 
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en dus voldoende voorbereid en instaat om op het gewenste niveau te 
presteren. Het was een waar spektakel en een groot genoegen om naar 
te kijken. En alle inspanningen leverden het gewenste resultaat op: 
iedereen is geslaagd. Na afloop is de groep gezamenlijk gaan eten bij de 
Japanner. 
We kijken terug op een zeer geslaagde voorbereidingsperiode 
waarbinnen alle kandidaten niet alleen grote vooruitgang hebben 
geboekt in hun karate-niveau, maar er in alle extra trainingen (er was 
voor de woensdagavonden nog een extra trainingsmogelijkheid 
gecreëerd) een onderlinge vriendschapsband gegroeid die misschien 
nog wel meer representatief is voor onze school dan het hoge niveau 
waarop het examen werd afgenomen. 
25 mei zullen de kandidaten hun behaalde dangraag nog even 
bevestigen tijdens het door de KBN georganiseerde dangraadexamen. 
We zijn buitengewoon trots op alle kandidaten en wensen hen met 
elkaar nog een lange en mooie karate-toekomst. 
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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 Michel de Smet. 

Michel is 15 jaar en woont al zijn hele leven 
in Lombok. Op zijn zesde zijn zijn ouders 
gescheiden waardoor hij nu de ene week bij 
zijn moeder woont en de andere week bij zijn 
vader een paar straten verderop. De dojo van 
SKMS bevindt zich op een hele bekende plek 
voor Michel, hij zit namelijk op het Utrechts 
Stedelijk Gymnasium in de derde klas. Zoals 
hij er nu over denkt gaat hij de beta-kant op: 
natuur en techniek met natuur en 

gezondheid, hij wil namelijk iets in de biologie gaan doen.  
Een grote hobby van Michel zijn gitaar. Hij speelt thuis veel, en 

heeft elke donderdag voorafgaande aan karate gitaarles. Naast school, 
de gitaar en karate heeft hij nog tijd over voor de computer, of, zoals hij 
het zelf zegt “ik zit ook vaak achter mijn laptop”. Voordat Michel met 
karate begon heeft hij 6 jaar op judo gezeten. Daar heeft hij de groene 
band met een bruine slip gehaald, maar uiteindelijk werd judo een 
beetje saai. Hij wilde graag een vechtsport blijven doen en omdat zijn 
vader vroeger karate heeft gedaan dacht hij dat Michel karate wel een 
mooie sport zou vinden. Het internet bracht hem geen interessante 
school, maar zijn moeder is het wel gelukt. Ze kwam SKMS tegen en zag 
dat het op Michels school plaatsvond.  

Hij vindt het een leuke club met een erg geode sfeer. Het is fijn 
dat het niet competitief is, maar echt gericht op jezelf om beter te 
worden. “Karate is een erg leuke sport, leuker dan judo.” Het leukste 
onderdeel is volgens Michel kata. Ooit wil hij wel een zwarte band, 
maar vooralsnog wil hij vooral zelf steeds beter worden in karate. 
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Verjaardagen 
 

 

Mei 
9 Marcus Bannenberg 
16 Jacobien van Vugt 
 Gijs van Heusden 
17 Jan-Willem Bos 
20 Robin Bongers 
 Anne van den Berg 
24 Roos Plak 
26 Doenja Hertog 
28 Esther Hendrikse 
 
Juni 
12 Ingmar Bloemendal 
18 Niek Kemp 
 

 
 
 
 
 
 
	  

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


