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De activiteitenkalender 
 
Al enige jaren organiseert Shu Ken Ma Shi kumite trainingstages onder leiding 
van René Smaal. René is zoals jullie vast weten zowel een actief als succesvol 
wedstijdkarateka (enkele titelsuccessen van René: 1e plaats EK, 1e plaats German 
Open, 1e plaats Open Nederlandse Kampioenschappen, Austrian Open, Open de 
Paris). Hij is geschoold in de modernste trainingsmethoden en inzichten en 
ontwikkelt zich op dat gebied voortdurend. René is een begenadigd karateka en 
een professioneel opgeleid sport docent die iedereen op zijn eigen niveau 
enthousiast weet te maken voor het sportief met elkaar beleven van wedstrijd 
karate. Dit nieuwe seizoen zijn de René Smaal stages weer van start gegaan in onze 
dojo en wel op zaterdag 20 september. Binnenkort worden de data bekend 
gemaakt van de stages voor het hele seizoen, zodat je ze alvast in je agenda kunt 
zetten. Houdt hiervoor de nieuwspagina van de website in de gaten.  
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Contributieverhoging per 1 oktober 
 
Ondanks de stijgende huurkosten en de door ons aangeboden activiteiten en 
voorzieningen, hebben wij de contributie de afgelopen vijf jaar op hetzelfde 
niveau weten te kunnen houden. 
Inmiddels drukken al deze uitgaven flink op onze financiële situatie en zijn wij 
genoodzaakt om de contributie te verhogen. De wijziging zal ingaan op 1 oktober 
2014. 
 
Jeugd tot 16 jaar € 20,00 per maand U-pas houders GRATIS 
Jeugd van 16 tot 18 jaar € 20,00 per maand U-pas houders € 10,00 
18 jaar en ouder € 27,50 per maand U-pas houders € 13,75 
Studenten € 20,00 per maand 
 
Het bedrag wordt vanaf 1 oktober 2014 automatisch van uw rekening 
afgeschreven. U hoeft geen verdere actie te ondernemen. 
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Ingrid en Frans op reis door China 
 

 
 
Zoals jullie ongetwijfeld wel zullen hebben 
meegekregen, zijn onze lesgevers  Ingrid Frans en 
overigens ook Elmo deze zomer op reis geweest 
door China. Daar hebben zij onder andere een 
ondertekende foto van Jacky Chan opgedaan en 
hebben zij een bezoek gebracht aan het 
roemruchte Shaolin klooster; de legendarische 
bakermat van niet alleen de oosterse 
vechtkuntsten, maar ook van het Zenboeddhisme. 
Ze bezochten Kung Fu shows en hebben genoten 
van acrobatiek op zijn Chinees. De toewijding van 
de acrobaten en de vechtkunst beoefenaars heeft 
een onuitwisbare indruk achter gelaten. In dit artikel vertellen ze van hun 
belevenissen.  
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In Shaolin, en ook in de stad in de buurt staat alles in het teken van de martial 
arts. Je ziet er basisschool leerlingen klassikaal de meest acrobatische trucs 
uithalen, zoals op je hoofd staan en dan op je voeten en weer op je hoofd, hop, 
hop, hop achter elkaar, op je billen in kleermakerszit en dan naar voren hop, hop, 
hop … En zo hele klassen vol.  
De lichaamsbeheersing van deze mensen is werkelijk fantastisch en er wordt heel, 
heel erg hard gewerkt door iedereen. We hebben een demonstratie gezien waarbij 
de monniken hun bekwaamheid met de diverse traditionele wapens en hun 
lichamelijke beheersing toonden, waarbij ze zich, zoals de traditie ook voorschrijft, 
duidelijk hadden laten inspireren door de bekende diersoorten: Tijger, Slang, 
Kraanvogel, Draak, Aap, Schorpioen, Bidsprinkhaan en natuurlijk Kungfu Panda. 
Dit alles onder de door mystieke wolken omringde majestueuze berg Song Shan.  
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Uiteraard hebben we onze tijd in China ook gebruikt om de culturele 
hoogtepunten te bezoeken. We zijn op het Plein van de Hemelse Vrede geweest 
en in de Verboden Stad in Beijing geweest en hebben de muur beklommen tot in 
uithoeken waar de meeste toeristen het allang hadden opgegeven. Wonderlijk om 
nu ineens zelf te staan op de plaats die je zo goed kent uit de film en van foto’s 
e.d..  Wel hard werken hoor bij die temperaturen, maar dan voel je jezelf ook wel 
‘on top of the World’. 

  

 
 

We hebben boottochtjes gemaakt op de Li rivier. Het is het landschap dat je 
wellicht wel kent uit Chinese ink-schilderingen en houtblok tekeningen. Daar  
kun je nog oude mannetjes op traditionele wijze zien vissen met aalsgolvers bij het 
licht van een lantaarn. Vroeger leefden ze daarvan. Tegenwoordig komt de vis uit 
het buitenland voor weinig en zelf verdienen ze genoeg door snel een rondje te 
varen met hun aalsgolvers voor de applaudiserende toeristen. In deze 
berggebieden trokken vroeger de regeringsadviseurs en andere wijze mannen zich 
terug als de koning of de keizer bij wie ze in dienst waren weer eens was vervangen 
door zijn enige echte opvolger. 
Je terugtrekken in de bergen was dan het verstandigste om te doen. China bestaat 
net als Japan voor het overgrote gedeelte uit onherbergzame streken. Je 
terugtrekken in de bergen is in China synoniem voor het op zoek gaan naar 
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innerlijke wijsheid, maar het gold in het verleden vooral ook als probaat middel 
voor een lang leven. En niet in de laatste plaats omdat je in de bergen buiten het 
directe bereik was van de volgende totalitaire heerser, die er in vroeger tijden nog 
wel eens de gewoonte op na hield iedereen die in de gunst stond bij hun 
voorganger over de kling te jagen. Maar ook op zoek naar het eeuwige leven was je 
terugtrekken in de wildernis een belangrijke tussenstap. Je was niet alleen veilig 
voor soldaten, maar je kon je er ook onttrekken aan alle eisen die de maatschappij 
aan je stelde. Wanneer je in het taoïsme naar een lang leven zoekt, stop je met het 
eten van granen en leef je van wat de bergen je te bieden hebben. Een beetje 
instructie in het buitenleven kan dan geen kwaad. Er is in het taoïsme een hele 
studie gemaakt van het leven op wortelen, bladeren, paddenstoelen en noten die 
je kunt vinden in het bos. Daar zijn geen granen, geen rijst en gierst en dergelijke. 
Maar ook bracht dit leven in retraite uiteraard ruimschoots de gelegenheid voor 
contemplatie en meditatie. De kluizenaars werden wanneer iemand behoefte had 
aan wijze raad dus in de bergen opgezocht en het hing er dan maar van af of zij 
bereid waren zich aan je te vertonen of niet. Zo zijn er vele legendes ontstaan van 
jonge leerlingen die in de bergen op zoek gingen naar een wijze meester onder een 
waterval, of een grot o.i.d..  
 

 
 
Ook wij zijn, zoals je hier kunt zien, samen de bergen ingetrokken. Een van die 
bergen was Moon-hill, de maan-berg, zo genoemd vanwege de maanvormige 
doorgang. Chinezen zien allerlei vormen in de bergen. De ene keer heb je daar 
wat meer fantasie bij nodig dan de andere. We hebben naar draken, kamelen, 
galopperende paarden, op hun buik liggende beren en schattige konijntjes gezocht 
in de vormen van de verschillende heuvels. Dit alles op aanwijzing van de lokale 
bevolking en met wisselend succes mag ik toch wel zeggen.  
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China is een land dat zich uitstekend 
leent voor een tochtje op de fiets. Hier 
zie je ons fietsend langs de 
kamelenberg, met onze lokale gids 
Nancy, want alle Chinezen die in het 
toerisme bijsnabbelen hebben allemaal 
een westerse naam aangenomen, 
vanuit de ervaring dat die rare 
westerlingen maar wat veel moeite 
hebben met het uitspreken van hun 
eigenlijke naam in het Chinees. En 
daar waren wij ze uiteraard erg 
dankbaar voor.  
 
Het hoofdbestanddeel van het voedsel 
in China is uiteraard nog altijd de 
traditionele rijstmaaltijd. Je kunt in 
China overigens heerlijk eten en als je 
een beetje oppast met al te heet en 
geen sterke voorliefde hebt voor het 
eten van dode dieren. Wij zijn 
uiteraard al jaren vegetariërs. De 
rijstcultuur heeft sinds jaar en dag zijn 
nadrukkelijke stempel op het Chinese 
landschap gedrukt en dit kun je overal 
waar je maar wilt waarnemen; met 
name in het zuiden, waar het 
natuurlijk wat warmer is en je 
meerdere rijstoogsten per jaar kunt 
hebben. Nancy heeft ons geduldig alle 
planten aangewezen die er daarnaast 
nog worden verbouwd. Zo weten wij 
nu dat de pinda geen noot is maar een 
peulvrucht die onderaan een plantje 
groeit op de plek waar je eigenlijk een 
wortelsysteem zou verwachten. En 
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pepers hebben we gezien; een heleboel pepers. Chinezen houden, net als Ingrid, 
van HEET! Niks sambal bij. Met nog iets meer peper valt je tong acuut uit je 
mond en kun je het beste op het toilet gaan wonen. (De sanitaire voorzieningen 
in China zijn overigens over het algemeen uitstekend te noemen) 
 
Chinezen die zichzelf tot oer-
Chinees be-stempelen, heten in 
China Han-Chinees. Maar hoewel 
deze bevolkingsgroep het 
overgrote deel van de Chinese 
bevolking betreft, zijn er 
daarnaast nog een heleboel 
minderheids-volken. Een van deze 
minderheids-groeperingen zijn de 
Huang. De Huang vrouwen (zie 
foto rechts) knippen hun haar 
maar 2 x in hun leven: de eerste 
keer als ze gaan trouwen en de 
tweede keer als ze weduwe 
worden. Het haar dat dan wordt 
afgeknipt, verdwijnt niet in het 
afval, maar wordt in lange 
strengen om het hoofd gebonden. 
Voor een kleine fooi wilden ze ons wel vertellen hoe het toch kwam dat deze 
dames tot op hoge leeftijd nog altijd geen grijs haar krijgen. Dit komt doordat zij 
hun haar nooit wassen met zeep, maar allen met rijstwater. Dus, meiden, als je 
niet grijs wil worden en je hebt een hekel aan kleurspoeling: gooi als je rijst 
gekookt hebt het water niet weg, maar was je haar erin. Daar kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen.  
De Huang zijn bergbewoners. Zij bevolken sinds mensenheugenis een gebied dat 
de naam Long Ji draagt. De Huang bebouwen al duizenden jaren lang op 
traditionele wijze iedere vierkante centimeter van het berggebied waar zij wonen. 
Dit gebied is het grootste aaneen-gesloten rijstcultuurgebied van Azië, zo werd ons 
verteld. De Huang mogen van de Chinese overheid meer dan één kind krijgen, 
om de genen-poule van hun volk voldoende divers te houden; dit tot ergernis van 
de Han-Chinezen die tot voor kort maar één kind mochten hebben.   
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Van oudsher wordt er in China 
geschreven op stroken bamboe. Deze 
verticale strookjes tekst worden met 
touwtjes als een soort rolgordijn aan 
elkaar gebonden tot een boekrol en deze 
zijn tot op de dag van vandaag nog te 
koop en in te zien. Alle oude kennis en 
traditionele teksten over Confucius, 
Zuang Zi, Meng Zi, Wen Zi en Lao Zi zijn nog steeds als bamboe-rol te koop. Wij 
vonden in een winkeltje een versie van de Dao De Jing in het Chinees en hebben 
deze als bamoe boekrol nu op onze kast staan. Hiernaast afgebeeld zie je een 
verzameling Chinese  klassieken  in bamboe-boekrolvorm. Een beetje ambtenaar 
kende deze uit zijn hoofd. Wanneer je in China de ambitie had te willen werken 
bij de overheid, dan diende je om te beginnen al die geschriften van Confucius en 
zijn kompanen uit je hoofd te kennen. Daarin stonden de duizenden 
voorschriften waarvan de kennis bij het uitoefenen van je beroep als 
overheidsambtenaar absoluut voorwaardelijk waren: Rechten studeren, maar dan 
op zijn Chinees. Op de plaats waar kandidaat ambtenaren examen deden, bevond 
zich het Confucius tempelcomplex. Wassen beelden beeldden uit hoe de zenuwen 
bij de kandidaten door het lijf gierden, terwijl de streng kijkende 
examencommissie besluiten nam over de toekomst van de kandidaat en zijn 
gehele familie. Vaak was het gehele familiekapitaal geïnvesteerd in de opleiding 
van de zoon des huizes. Wanneer je namelijk een goede betrekking bij de 
overheid had bemachtigd, was je kostje gekocht, want dan was je voor de mensen 
uit je stad en de omgeving een belangrijke persoon geworden die te vriend moest 
worden gehouden en die voor een bescheiden bedrag (dat uiteraard flink op kon 
lopen) voor jou wel een oogje dicht wilde knijpen of jouw gunsten kon verlenen 
waar je zonder kruiwagen alleen maar van kon dromen. Heel de met name 
financiële, maar ook de sociaal maatschappelijke status van de familie hing dus af 
van dat ene moment van examen doen. En de plaats van dat examen is 
architectonisch zo vormgegeven dat je welhaast kruipend van de zenuwen binnen 
moet zijn gekomen als het uur der waarheid eenmaal was aangebroken. Het is dan 
ook geen wonder dat er zich in de Confucius tempel een drakenpoort bevindt. 
Als je daar overheen springt, ontvang je voor je leven lang een onuitputtelijk 
hoeveelheid geluk. Bij het examen doen was deze mentale en emotionele 
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ondersteuning voor velen van ongetwijfeld doorslaggevend belang: ‘nou komt 
alles goed!’ 
 

 
 
Hier zie je hoe Frans over de drakenpoort springt. Een garantie voor levenslang 
geluk. Wie laat zich zo’n buitenkansje nou aan zich voorbij gaan.  
 
China is voor een belangrijk deel van zijn geschiedenis een Boeddhistisch land 
geweest, maar de regering van de keizer had vaak meer waardering voor het 
Confucianisme, dat voorschrijft dat je als onderdaan verplicht bent jouw vorst eer 
te bewijzen. Aangezien deze de hemelse afgezant op aarde was en als zodanig de 
representant van het goddelijke, sloot dat veel meer aan bij hun behoefte aan 
liefdevolle verering, dan het branden van wierrook voor een stenen beeld van de 
Boeddha en de talloze boddhisatva’s. Dit had vooral ook te maken met het 
gegeven dat boeddhistische kloosters zich financieel lieten ondersteunen door het 
volk en daar zo goed in waren dat er voor vorsten met liquiditeitsproblemen een 
heleboel voordeel te halen was uit het zwartmaken van Boeddhistische 
gemeenschappen. Vandaar dat ook deze zich vaak terugtrokken in de 
onherbergzame gebieden en hun kloosters en tempels in grotten en aan 
rotswanden bouwden, waar ze relatief eenvoudig te verdedigen waren door 
bijvoorbeeld een ingang in te laten storten of een touwladder op te halen. Dat dit 
niet in alle gevallen even succesvol was als strategie, blijkt wel uit de vele 
beschadigingen die de reusachtige Boeddhabeelden die je in de rotswanden kunt 
vinden in de geschiedenis hebben opgelopen. Aan barbarisme in alle tijden geen 
gebrek, zo zie je maar weer. 
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Uiteraard mocht ook een bezoek aan het krijgskunst museum niet ontbreken. 
Frans heeft er naar hartenlust kunnen rammen tegen een oefenpaal, alsof hij Ip 
Man zelf was. In het museum waren foto’s tentoon gesteld van oude meesters uit 
vervlogen tijden die oefenden op de binnenplaats van hun woning of in een 
nabijgelegen park. Het museum was gehuisvest in zo’n oude familiewoning. Daar 
woonden hele gezinnen met hun huishouding rond een gezamenlijke 
binnenplaats. De woning is voor buitenstaanders ogenschijnlijk een doolhof. Zelf 
hebben we ook een poosje verbleven in zo’n familiecomplex en het duurt even 
voor je door hebt welke gang naar jouw kamer voert. De gangen zijn bovendien 
steeds in breedte verschillend, zodat eventuele veroveraars die binnen komen 
vallen niet alleen verdwalen, maar bovendien ook vast komen te zitten met hun 
strijdwagens. Frans heeft in het museum zijn oude liefde voor het boogschieten 
weer op kunnen nemen. De juffrouw van het museum was nogal verbaasd en 
geschrokken toen hij de pijl dwars door het doel heen bleek te kunnen schieten. 
Hij mocht de boog toen niet meer volledig uittrekken, maar meer voorzichtig er 
wat aan plukken. Ploep en daar ging de pijl met een pisboogje. Flauw hoor.  
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Een andere ‘must-see’ is 
natuurlijk het terra-cotta 
leger. Dit was een enorme 
innovatie. Hiermee was 
het mogelijk geworden 
voor soldaten om hun 
aardewerken evenbeeld af 
te vaardigen om hun 
koning te beschermen in 
het hiernamaals, i.p.v. zelf 
met hem begraven te 
moeten worden om 

ditzelfde doel te kunnen bereiken; een hele vooruitgang. Wat niet iedereen weet 
is dat deze beelden oorspronkelijk van kleur waren voorzien. Zo moet het er voor 
indringers dus net echt hebben uitgezien. Desondanks zijn er toch grafrovers de 
grafheuvel binnengedrongen en hebben ze in hun woede om het bedrog de 
koppen van de namaak soldaten alsnog van de romp geslagen. Moet je maar niet 
net doen alsof. 
 
Maar wat veruit het meeste indruk heeft gemaakt, is het feit dat Chinezen vooral 
met een heleboel zijn. Dat weet je natuurlijk ook wel voordat je gaat, maar als je 
een stad ziet van 40 miljoen inwoners, dan is dat toch nog wel even wat anders 
dan alleen het getal op papier. Het zijn er echt heel erg veel. En toch leven ze in 
goede harmonie met elkaar. Veelal op straat zie je mensen met hun soms 
schamele bezittingen in de hutongs hun voorplaatsje op hun eigen manier netjes 
houden. Ze spelen een potje kaart met elkaar en zetten een tafel met wat stoelen 
voor het huis en eten peking-eend met elkaar en nog veel meer dingen die zij 
ongetwijfeld beschouwen als een fantastische lekkernij. En iedere parkeerplaats 
voor touringcars, zoals in het havengebied van Shanghai bijvoorbeeld, wordt door 
de bevolking gebruikt om gezamenlijk te oefenen in hun favoriete bezigheid. 
Soms is dat tangodansen, soms een soort aerobic, vaak stijldansen, maar ook zie je 
wel dames op leeftijd met bloemen in hun hand als een soort bloemenmeisjes met 
veel concentratie het oude lijf in allerlei balletposities dwingen.  
 
Als je in China bejaard bent, is de toegang tot de overal aanwezige parken gratis. 
Wij moesten daar een klein bedrag voor betalen, maar de plaatselijke 
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ouderenverenigingen kunnen er kosteloos terecht met hun zangkoortjes, hun 
tafeltennnisbadjes en hun voetbalpluimpjes. Tot op hoge leeftijd oefenen mensen 
zich in hun bekwaamheid en halen met hun voeten trucs uit waar Leonal Messi 
zich niet voor zou hoeven schamen. 
 

 
 
Maar onze belangstelling werd uiteraard vooral getrokken door de Tai Chi 
Chuan, en Shaolin White Crane beoefenaars, de zwaardvechters en de 
stokvechters, de Chi Kung en Pa Kua beoefenaars en de vele, vele oude mannetjes 
die onduidelijke vormen van wat overduidelijk bedoeld was als vechtkunst aan het 
beoefenen waren. Mannen van dik in de tachtig die wild met een bamboestok om 
zich heen zwaaiden en daar ernstig en buitengewoon geconcentreerd bij keken. 
Wat jammer is het dan om te merken hoe gebrekkig de communicatie is als je de 
taal niet spreekt. Want iedereen had belangstelling voor ons en wilde graag een 
gesprekje aanknopen en zijn of haar kunst demonstreren. Er werd driftig 
geposeerd voor de foto en video opnamen vond men geen enkel probleem. Maar 
verder dan uitwisselen hoe oud zij waren, kwamen we niet. Hoe graag had we 
willen vragen naar de diepere achtergrond van hun kunst. Want ook onderling 
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werd er druk uitgewisseld en gediscussieerd na afloop van de oefeningen. En dan 
was die man die met een woedende blik explosieve energetische uitstoringen van 
krachtige bewegingen vanuit het centrum van zijn lichaam via zijn schouders 
doorgegeven aan zijn armen aan het maken was, ineens getransformeerd in een 
lieve oude opa met een wandelstok. De achting voor de vechtkunst is in China 
nog altijd zeer groot en onze achting voor de chinezen die hem beoefenen zo 
mogelijk nog groter. Zo groot is de waardering in China dat ze er zelfs een 
standbeeld voor hebben opgericht, hetgeen Frans weer inspireerde tot het 
aannemen van dezelfde poses die we gezien hebben in de diverse oefeningen van 
de mensen in de parken. 
 

 
 

 
 
China is een modern land dat geworteld is in een eeuwenoude traditie. Je vindt er 
overblijfselen van oude cultuur naast moderne gebouwen, zoals het Olympisch 
stadion in de foto hiernaast; het vogelnest, waar de Olympische spelen van 2008 
gehouden zijn. Ook worden gebouwen die in de culturele revolutie gesneuveld 
zijn, steeds vaker weer in hun glorie hersteld en is er zelfs nieuwbouw van oude 
vestingmuren in de stijl van het oude Chinese keizerrijk. De mensen in China 
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zijn vriendelijk en toegankelijk en heel ontspannen in de omgang met elkaar. Het 
eten is goed. Beweging en gemeenschapszin zijn belangrijk. Zowel in het 
bedrijfsleven als in de oude dag is het samen bewegen een onderdeel van het 
dagelijks leven. Nancy vertelde ons dat zij iedere dag tussen 6 en 8 uur ‘s morgens 
twee uur lang Tai Chi beoefend; elke dag! En ze fietste dapper voor ons uit, net 
als elke dag, terwijl ze toch waarschijnlijk de 70 ruim gepasseerd was. Als de 
toenemende individualisering doorzet en de modernisering in dit tempo door 
blijft gaan, dan is China binnen de kortste keren een land waar het zeker zo goed 
toeven is als bij ons. We hebben over het algemeen heel  gelukkige en tevreden  

mensen gezien en we zijn blij dat we ons beeld 
van het land op basis van onze eigen 
waarnemingen bij hebben kunnen stellen. 
China is geen ontwikkelingsland meer. Ze 
hebben daar modernere liften en treinen en 
toch zeker schonere treinen en stations dan 
bij ons in Nederland. Een fantastisch land 
met een boeiende cultuur. We kunnen je van 
harte aanbevelen Ingmar en zijn vriendin in 
China op te gaan zoeken.  
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De zomer van Jan Willem 
In september deed ik (Jan Willem) mee aan een race met klassieke zeilschepen op 
de Noordzee. Ik was aan boord van de Tecla, een schitterende haringlogger die in 
1915 in Vlaardingen werd gebouwd. De start was in Falmouth, een klein 
kustplaatsje in Engeland. Voorafgaand aan de start was daar een festival met veel 
muziek, vuurwerk en een parade waarin alle schepen door de baai voeren. Op de 
kades en stranden keken duizenden mensen toe hoe wij langsvoeren. 

  
Aan het eind van de Sailparade was de start van de race. We zeilden dag en nacht 
door, langs de Engelse kust, door het Kanaal, en langs de White Cliffs of Dover. 
In het begin van de race zagen we nog veel andere zeilschepen om ons heen. Dat 
werden er al snel minder, want wij waren sneller. In totaal deden er 40 schepen 
mee. Heel lang lagen we tweede, maar door een tactische fout kwamen we als 
vierde over de finishlijn. De finish was een denkbeeldige lijn tussen 2 boeien voor 
de monding van Thames. We waren toen ongeveer 4 dagen onderweg en zagen 
niets dan water om ons heen. De monding van de Thames is namelijk erg breed. 
We voeren de Thames op en na het passeren van een paar windmolenparken 
kregen we weer land in zicht. Even later scheurden er een paar veerboten langs en 
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zo keerden we langzaam terug in de bewoonde wereld.  Aan boord waren ook veel 
Britten. Ze wezen alle pubs aan die op de oevers van de Thames stonden en die de 
moeite van een bezoekje waard waren. Na nog een dag en een halve nacht varen 
kwamen we aan in Londen. Onze ligplaats was in Woolwich Arsenal. Daar is 
de voetbalclub Arsenal ooit begonnen op een trapveldje als vrijetijdsbesteding van 
de fabrieksarbeiders die daar werkten. Wat klein begint, kan dus groot eindigen. 
Ik moest gelijk aan Shukenmashi denken toen ik dat verhaal hoorde. Wat 
voor schitterende toekomst zou onze club wel niet hebben? 
 
Ook in Londen was weer een groot feest. Er waren veel Nederlandse schepen. 
Veel waren rechtstreeks naar Londen gevaren zonder deel te nemen aan de race. 
Ook de organisatie van het festival was in Nederlandse handen en zelfs de 
catering werd door Nederlanders verzorgd. Voor een aantal dagen waren de 
Thames en haar oevers dus Nederlands grondgebied. Weer was er veel vuurwerk 
en gezelligheid. 

 
Namens de Tecla mocht ik naar het Captains Dinner, omdat de kapitein (een 
vriend van mij) zelf niet kon. Het Captains Dinner is een vast onderdeel van dit 
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soort festivals en evenementen. Het is een chique diner waar ieder schip twee 
vertegenwoordigers naartoe stuurt; meestal de kapitein en zijn vrouw of zijn 
schipper. Ik ging erheen met een Francaise die ook aan boord was. 
Verder komen er veel hoge politici, militairen in vol ornaat en extreem rijke 
mensen. 
 
Het Captains Dinner in Londen vond plaats op de Cutty Sark. Dat is een 
driemaster klipper die heel lang naar China heen en weer voer om thee te 
vervoeren. Nu ligt dat prachtige schip op het droge in Greenwich en is het een 
museum. Om de romp van het schip is een glazen constructie gebouwd en daar 
binnen is een grand-cafe. Daar vond het Captains Dinner plaats. 
Veel kapiteins werden binnen de kortste keren dronken. Er was een Chinese 
kapitein die zo dronken werd dat hij stond te zwaaien op zijn benen. Toen moest 
ik aan de "dronkemans"-kungfustijl denken. Alex Cheung kan daar ongetwijfeld 
een demo van geven (maar dan, in tegenstelling tot de kapitein, zonder ook maar 
1 promille alcohol in zijn bloed natuurlijk). Kijk ook eens op Youtube naar 
filmpjes over deze bijzondere manier van vechten. 
 
Waarom vertel ik dit allemaal? vraag je je misschien af. Wel, het hoogtepunt van 
de hele trip moest nog komen. Dat was niet eens de ontmoeting met mijn oom en 
tante en mijn nichtje van 8, al was dat ook heel bijzonder. Mijn oom is Engels en 
mijn tante is naar Engeland geëmigreerd. Jarenlang heeft mijn oom voor de Britse 
Navy gewerkt. Hij heeft de hele wereld rondgevaren en veel gevechtstrainingen 
ontvangen en ook gegeven, zowel gewapend als ongewapend. Hij lacht om mijn 
zwarte band. Nee, het hoogtepunt was natuurlijk de ontmoeting in Chinatown 
met mede-SKMS-ers Gert Jan, Morna, Elmo en Minke (Elmo's vriendin). 
Ik had Gert Jan een email gestuurd wanneer ik in Londen zou zijn en hij heeft 
daar werk van gemaakt. Hij heeft geregeld dat wij allen (ongeveer) op dezelfde 
plek op dezelfde tijd bij elkaar kwamen. Die plek was de pagode in Chinatown. 
Daar is deze foto genomen door een Chinees met een heel hip kapsel. Hij staat 
zelf alleen niet op de foto. 
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Voor wie het niet weten: na jarenlang bij Shukenmashi te hebben getraind 
verhuisden Gert Jan (2de dan en lesgever) en Morna (1ste kyu) naar Engeland om 
daar een bestaan op te bouwen. Dit deden zij overigens onafhankelijk van elkaar.  
Elmo (5de dan, lesgever, voormalig Nederlands kampioen) en Minke (8ste kyu) 
waren in Londen voor een bruiloft van een vriend van hun. 
We hebben heerlijk Cantonees gegeten en gezellig gekeuveld. Natuurlijk heeft 
Gert Jan verteld over zijn toekomstige Aston Martin en o ja, ook over zijn zoon 
Luke heeft hij het nog gehad. Morna vertelde over haar werk waar ze erg veel 
plezier in heeft. 
Hoe geweldig Londen ook is, er kleeft toch een nadeel aan de stad en dat is dat de 
vechtsportcultuur daar veel minder hoog ontwikkeld is dan in ons eigen Utrecht, 
waar je op elke straathoek een dojo kunt vinden. Als je in Londen wilt trainen op 
het niveau zoals wij dat gewend zijn bij Shukenmashi, dan heb je pech gehad. Dat 
bestaat daar niet. Daarom traint Gert Jan helemaal geen karate meer en Morna 
slechts 1 uurtje in de week bij een oude dame bij haar in de buurt. 
 
Toch leken beiden ervan te genieten dat ze in, of in ieder geval vlakbij die 
bruisende metropool wonen. In feite woont Gert Jan namelijk niet in Londen, 
maar in Dorking, een groen en rustig voorstadje. Uiteraard hebben we veel 
grappen gemaakt over het feit dat Gert Jan in Dorking woont. Het was nog leuker 
geweest als hij in Nerding had gewoond, maar ja, je kan niet alles hebben. 
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Gelukkig kon Gert Jan goed tegen onze spotternij. Na het eten gingen we naar 
een met 10 gouden sterren bekroonde ijssalon. Dankzij zij smartphone wist Gert 
Jan daar heel goed de weg naartoe te vinden. Alleen jammer dat hij heel even de 
rest van de groep dreigde kwijt te raken, zozeer werd hij in beslag genomen door 
zijn beeldscherm. Al snel moest iedereen zijns weegs gaan en namen we voor 
kortere of langere tijd weer afscheid van elkaar. 
Wat mij nog rest te zeggen is dat iedereen (ook zij die niet weten wie Gert Jan en 
Morna zijn) de hartelijke groeten moeten hebben van deze twee zeer gewaardeerde 
oud-leden. 
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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 Maroussia van der Moezel (29). 
Maroussia is afkomstig uit Vleuten, heeft voor haar studie, de Rotterdamse 
Dansacademie, in Rotterdam gewoond en woont tegenwoordig in Maarssenbroek. 
Daar zit ze lekker centraal in het land, zodat ze voor haar werk makkelijk naar 
allerlei verschillende locaties in Nederland kan rijden. Ze werkt bij Atos als 
Project Management Officer en wordt gedetacheerd bij verschillende klanten om 
hen te helpen bij het uitvoeren van IT projecten. Daarnaast studeert ze Voeding 
en Dietiek bij de Haagse Hogeschool. 
 
8 jaar geleden is ze afgestudeerd aan de Rotterdamse Dansacademie (Codarts). 
Dansen doet ze niet meer, maar ze volgt nog regelmatig een balletles. Daarnaast 
werkt ze regelmatig als figurant bij Het Nationale Ballet (tegenwoordig Nationale 
Opera & Ballet). Dan hoeft ze niet te dansen, maar mag ze in de meest prachtige 
jurken als hofdame het toneel op om te buigen voor de koningin, bang te zijn 
voor de heks, in slaap te vallen als Sleeping Beauty ook in slaap valt, enz, enz. 
 
Haar karate avontuur is begonnen toen ze in mei 2013 aan 28 karateka's een 
balletles gaf. Met een goede vriend (lesgever bij Shotokan Karate Vereniging 
Amstelveen (SKVA)) raakte ze een paar weken daarvoor in gesprek over de 
gelijkenissen tussen dans en karate. Ze kwamen erachter dat ze veel van elkaar 
kunnen leren. Zo ontstond het idee om de balletles voor de karateka's te 
organiseren. Ze was best zenuwachtig voor de les: ze had geen idee hoe de 
karateka's zouden reageren, vooral omdat ze van te voren niet wisten dat ze een 
balletles zouden krijgen. Maar het was fantastisch! Iedereen deed heel enthousiast 
mee. Andersom was ze zelf ook erg geinteresseert in karate. Ze heeft een les gezien 
van Scott Langley (WTKO Ierland) aan zwarte banders en was meteen verkocht. 
Ze heeft hierna nog veel lessen gezien en een beginnerscursus gedaan bij SKVA. 
Na de zomervakantie is ze opzoek gegaan naar lessen iets dichter in de buurt en ze 
kwam ze bij SKMS terecht. De sfeer is heel open, iedereen is heel aardig en er 
wordt hard gewerkt. Daar houd ze van.  
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Babygeluk 
 
Shu Ken Ma Shi feliciteert twee van haar leden met de geboorte van hun 
prachtige kinderen. Beide veel geluk met jullie gezinnetje! 
 
Sieuwert en Manuela hebben op 1 augustus een dochtertje gekregen, Julia Sophia. 
 
Michel en Sandra hebben een zoontje gekregen, Emiliano. 
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Van de redactie 
 
De laatste tijd heb ik de clubkrant alleen gemaakt, uiteraard met ingezonden 
stukken (zoals dit maal van Frans&Ingrid en Jan Willem). Ik ben heel blij te 
mogen zeggen dat Frans en Ingrid een aantal leden bereid hebben gevonden om 
samen met mij de krant te gaan vormgeven. Volgende keer zullen ze aan jullie 
voorgesteld worden, al zijn ze zeker niet onbekend. Uiteraard blijft de oproep 
staan dat als je leuke weetjes, anekdotes, ideeen of verhalen hebt je altijd contact 
met me op kunt nemen. Dat kan tijdens de training (ik ben echt van plan weer 
vaker te komen) of via de mail: clubkrant@shukenmashi.nl .  
 
Laura 
 
 


