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de tijger van het shotokan 

nieuw lid: Sam Wartan 
het Japanse schrift 

    verslag van stage René Smaal 



2 
 

 
Een tijdje terug, op een zekere zaterdag, kwam ik thuis van de 
training en bleken mijn ouders een nieuw afdruiprek gekocht te 
hebben. Nu is dat niet een object waar de meeste mensen veel 
waarde aan hechten, maar het maakte toch een beetje wat los bij mij 
dat de oude nu werkelijk weg was gegooid. Het vorige afdruiprek had 
inmiddels bijna 15 jaar trouwe dienst bewezen. Ik heb als kleine 
jongen vaak gezeurd in de keuken, gesteund en gekreund boven dat 
‘stomme’ afdruiprek omdat ik niet mocht buiten spelen totdat de 
afwas klaar was, en alle borden waren afgedroogd. Ik kan me ook 
niet herinneren dat er ooit een ander afdruiprek geweest is. Maar er 
is nu een nieuwe, een schone, want in 15 jaar blijft er toch wat vuil in 
de kleine hoekjes zitten, het is een knalblauwe.  
 
Zo is vernieuwing soms noodzakelijk en zeker in de geschiedenis van 
karate is er enkel vooruitgang geweest door vernieuwing. Maar ook 
in het eigen pad van karate, is vernieuwing essentieel om progressie 
te maken. Bijvoorbeeld bij het aanleren van een beweging, waarbij 
eerst de ‘ruige’ manier vele malen geoefend wordt, om vervolgens in 
een verder stadium opnieuw de beweging te leren, te beginnen met 
een leeg doek, maar nu om een veel mooier en gedetailleerder 
schilderij te maken, de beweging te perfectioneren. Opnieuw 
beginnen en continu je volledig in te zetten om jezelf als mens in je 
totaliteit te ontwikkelen. Zo ben ik onlangs naast mijn karatetraining, 
ook betrokken geraakt bij het maken van de clubkrant. Dit beschouw 
ik als een uitgesproken kans om mijzelf te ontwikkelen. Ik heb het 
eindredacteurschap nu ook over mogen nemen van Laura Meijer. Ze 
heeft vele mooie clubkranten  in elkaar gezet en iedereen is haar 
daar zeer dankbaar voor. Ik vind het een hele eer om het stokje nu 
over te mogen nemen van haar, en ben blij zo mijn steentje bij te 
kunnen dragen aan onze mooie club.  
 
Ik hoop dit lang te mogen blijven doen, en ik hoop dat Emma en 
Nikki, en eigenlijk ook alle leden, mij lang kunnen blijven helpen, wij 
maken deze clubkrant met elkaar. Ik ben vanaf nu ook aanspreekbaar 
voor suggesties of opmerkingen over de clubkrant.  
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En daar is ie dan, de eerste clubkrant die ik heb samengesteld. 
Rijkelijk gevuld, want in februari is een groot gedeelte van de club 
afgereisd naar Almere om het Lotto Dutch Open kampioenschap mee 
te maken. Hierover heeft Vincent een artikel geschreven. Verder is 
René Smaal’s magnifieke training gerapporteerd door Stijn, en we 
introduceren een nieuw lid, Sam Wartan! Ook heeft Emma zich 
verdiept in Japan en heeft Dylan een mooie tijger getekend. 
 
Ik wil bij deze vragen aan iedereen die ideeën heeft over de 
clubkrant, een stukje wil schrijven over een boek, film, of iets wat hij 
of zij heeft meegemaakt, dit te melden bij mij of te sturen naar het 
emailadres van de clubkrant, clubkrant@shukenmashi.nl. Nieuwe 
ideeën of artikelen zijn van harte welkom.  De clubkrant is voor 
leden, door leden. Dat we met elkaar maar vele mooie clubkranten 
mogen maken! 
Michel Hamakers 

Maart  08 Stage Jaap Smaal in Zeist (Dokan) 
  29  Stage Lucio Maurino in Alkmaar (Funakoshi) 
April   18 Stage René Smaal  
Hou vooral de site in de gaten! 

mailto:clubkrant@shukenmashi.nl
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Op zaterdag  15 februari was een kleine delegatie van de club naar 
Almere afgereisd om te kijken naar het ONK. Dat staat voor Open 
Nederlands Kampioenschap, wat betekent dat iedereen met welke 
nationaliteit dan ook mag deelnemen.  Bij de binnenkomst was dan 
ook meteen een enorme rij vlaggen te zien die natuurlijk de 
nationaliteiten van de deelnemers representeerden. Tussen die 
vlaggen hing onder andere de vlag van de Verenigde Staten, de 
Braziliaanse en zelfs de vlag van Macau was te zien. Het is best 
bijzonder om te zien dat zelfs deelnemers uit Macau, een autonome 
regio van China, helemaal naar Nederland komen om deel te nemen 
aan zo’n toernooi. Zo veel hart voor karate in een zaal is bijzonder om 
te ervaren. 
 

 
 
Bij binnenkomst was het toernooi reeds aan de gang. Op 
verschillende matten werden wedstrijden heren en dames enkel en 
dubbel gevoerd. Wat meteen opviel was dat ondanks het feit dat je 
de kata’s van zo’n 25 meter afstand ziet, de souplesse en energie die 
de deelnemers in de kata stoppen meteen bij je aankomt. Het is alsof 
je de concentratie van de deelnemers kunt voelen bij wijze van 
spreken. Zeer indrukwekkend was de team kata, waarin allereerst 
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een kata door drie team leden synchroon wordt gelopen. Wij 
proberen in de club ook wel eens zo gelijk mogelijk te bewegen, maar 
de nauwkeurigheid waarmee de deelnemers alles precies tezamen 
wisten te timen nam bijna muzikale proporties aan. Zelfs vanuit een 
stilstaande houding van meerdere seconden zetten ze precies tegelijk 
de beweging weer in alsof ze elkaars gedachte konden lezen. 
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En zo vanzelfsprekend als het lijkt, zo moeilijk is het natuurlijk ook. 
Alles gebeurt ogenschijnlijk zo moeiteloos, tot dat iemand zich vergist 
of zijn balans even verliest, dan zie je hoeveel moeite iemand heeft 
zich weer te herpakken, en zie je hoe onvanzelfsprekend een 
vlekkeloze uitvoering eigenlijk is. Na die gewaarwording wordt de 
indruk die een goede uitvoering maakt alleen maar groter. 
 
Aan de team kata verbonden is de bunkai. Dat is het uitleggen van de 
bewegingen in de kata middels een ingestudeerd gevecht met z’n 
drieën te voeren en de bewegingen in de kata in praktijk te laten 
zien. In tegenstelling tot de kata-uitvoering is er een behoorlijke 
ruimte voor interpretatie en creativiteit, en dat was ook te zien. 
Dezelfde kata’s zijn die dag op allerlei verschillende manieren 
uitgelegd. Als je zo’n strakke bunkai bekijkt krijg je spontaan zin om 
zelf ook kata’s te gaan lopen, want aanstekelijk is het zeker. 
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In de middaguren werd het onderdeel kata opgevolgd door kumite.  
De kumite wedstrijden duurden maar een paar minuten, waardoor er 
veel variatie was en er veel gebeurde, maar bovenal was dit 
onderdeel nog het leukst om te zien omdat een van de deelnemers 
René  Smaal was. René  Smaal kennen we natuurlijk allemaal van de 
kumite training die hij op regelmatige basis bij ons op de club komt 
geven. Wanneer hij bij ons training komt geven zijn wij het vooral die 
aan het sporten zijn, en is René  vooral met ons bezig. Op het 
toernooi echter, konden we René  Smaal zien toen hij zelf een 
prestatie neer wilde zetten. En gaaf was het om te zien hoe flitsend 
hij kan bewegen. Natuurlijk is er op internet genoeg beeldmateriaal 
om René  tijdens toernooien te bekijken, maar in levende lijve is het 
andere koek. Op het indrukwekkende effect van het toernooi is de 
kumite geen uitzondering. Uiteindelijk heeft René  Smaal de 7e plaats 
behaald, maar eerste plaats of niet, alleen al het meemaken van zo’n 
toernooi, de toewijding van alle deelnemers en de goede sfeer onder 
het publiek maakt het echt de moeite waard om zelf ook eens te 
gaan kijken bij zo’n toernooi.  
Vincent Hoogenboom 
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Gichin Funakoshi, grondlegger van het karate dat wij beoefenen in 
onze dojo, heeft als symbool van zijn karatestijl gekozen voor de 
tijger. Het dier staat voor kracht, vastberadendheid en 
vasthoudendheid. Een leerling van Funakoshi, een kunstenaar, heeft 
de tijger voor hem geschilderd. De tijger werd het eerst getoond op  
de kaft van een boek van Funakoshi, ‘Karate Do Kyohan’.  
 

 
 
De tijger is zo afgebeeld dat de vorm van de tijger gecreëerd wordt 
uit kleine stukken. Dit is gedaan om te tonen dat karate bestaat uit 
vele stukken, die samen een geheel vormen. Karate kent vele kanten.  
 
Het arme dier is gevangen in een cirkel. Dit is niet zo maar, de cirkel 
toont dat de kracht van de tijger getemd wordt, hij is onder controle. 
Hiermee wordt bedoeld dat karate alleen voor zelfverdediging 
gebruikt mag worden. Karate trainen is bedoeld om het lichaam en 
de geest naar een hoger niveau te brengen, en een prachtige 
vechtkunst te leren. 
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Dus laat bij de volgende training vooral de tijger in je los! Rooaarr! 
 

 
 
 
Dylan Maassen (tekening) 
Michel Hamakers 
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Met een nieuwe clubkrant ook weer een 
introductie van een nieuw lid! Sam 
Wartan (bijna 29 jaar) traint al sinds 
november met plezier met ons mee.  
Op zijn achtste is hij per vliegtuig vanuit 
Irak naar Nederland gekomen en tegelijk 
is zijn interesse voor luchtvaart ontstaan. 
Het idee dat er van A naar B gevlogen kon 
worden vond hij fascinerend. ‘Hoe een 
vliegtuig "simpelweg" de lucht in komt’ en 
andere vragen heeft hij beantwoord 
gekregen tijdens zijn de studie Lucht- en 
Ruimtevaart techniek aan de TU Delft. Een uitdagende periode 
waarin weinig werd geslapen maar waarin hard werd gestudeerd. 
Zijn inzet bleef gelukkig niet onopgemerkt en in 2008 mocht hij als 
een van de vier gelukkige studenten als aerodynamica engineer stage 
lopen bij Ferrari. Na terugkomst uit Italië solliciteerde hij bij de KLM 
voor een afstudeerstage, waarna hij een baan aangeboden kreeg. Na 
twee jaar projecten managen begon hij met zijn huidige functie 
waarin inmiddels bijna drie jaar leiding geeft aan een onderhoudslijn 
bestaande uit engineers, technici, eerste-lijn leidinggevenden, 
analisten en planners.  
In mei is hij een paar weken vrij, wegens trouwen en huwelijksreis (!). 
Naast karate heeft hij nog andere leuke hobby’s zoals akoestisch 
gitaar spelen en tango dansen.  
Met karate wordt het alleen maar leuker en komt een jongensdroom 
voor hem uit. Karate trok hem altijd al maar hij wilde er pas aan 
beginnen als hij er echt werk van kon maken. Nu hij eindelijk 
begonnen is, gaat hij er ook vol voor. “De school van Frans Baggen is 
me door drie verschillende karate-scholen, waar ik proefles volgde, 
aanbevolen en ieder woord klopte. De sfeer is uitstekend en binnen 
een korte periode heel veel van Frans geleerd. Het voelt ook heerlijk 
aan om de dagen met veel energie en trappen in de lucht te beginnen 
(waar overigens mijn vriendin steeds weer om moet lachen ) “ 
Sam Wartan, Nikki Kramer 
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Karate kent zijn oorsprong in Japan. Tijdens onze trainingen komen er 
genoeg Japanse termen voor, en die termen zijn soms al best lastig. 
Als we vervolgens naar het Japanse schrift gaan kijken, bijvoorbeeld 
op onze vlag, zien we dat niet alleen de termen moeilijk zijn, maar 
het schrijven ook. Voor veel mensen is het Japanse schrift 
geheimtaal. Het feit dat er drie verschillende schriften zijn, maakt het 
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er ook nog eens niet makkelijker op. Maar het is wel heel leuk om te 
leren! 
 
Oorspronkelijk kende de Japanse taal helemaal geen schrift, het was 
puur een gesproken taal. Vanuit China zijn toen de Kanji, de Chinese 
karakters, naar Japan gekomen. De Japanners kwamen erachter dat 
het toch wel erg praktisch zou zijn om een schrift te hebben. Het 
probleem was alleen dat de Japanse taal en de Chinese taal twee 
zeer verschillende grammaticale systemen hadden, dus het was vrij 
onhandig voor de Japanners om alleen Chinese karakters te 
gebruiken. Zo konden ze “Ik maak een mae geri” alleen schrijven als 
“Ik mae geri maak”.  Daarom zijn er nog twee andere schriften 
ontwikkeld, de Hiragana en Katakana. Hiragana en Katakana zijn 
klankschriften, terwijl een Kanji-karakter direct een betekenis heeft.  
 
Hiragana 
De Hiragana zijn de “Loopy, adorable” karakters zoals in de 
afbeelding beschreven. Hiragana is het eerste schrift dat Japanners 
leren en het is mogelijk alles in het Japans in alleen Hiragana te 
schrijven. Het is als ware de basis van het Japanse schrift. Bovendien 
is het een stuk makkelijker om te leren dan de Kanji! Waarom zouden 
Japanners dan niet alleen Hiragana gebruiken? Dat komt door het feit 
dat in het Japans veel, heel veel woorden hetzelfde klinken maar 
verschillende betekenissen hebben. Neem bijvoorbeeld het woord 

toushi (とうし). Dit woord kan onder andere de volgende 
betekenissen hebben: investering, fighting spirit, doodgevroren, 
gedichten geschreven in de Tang Dynastie of de geschiedenis van een 
politieke partij. Je kan je zo voorstellen dat dit rare verwarringen op 
kan leveren. Echter, de Kanji voor deze woorden zijn allemaal 
verschillend, en dus toch niet te missen.  

Hiragana (en de Japanse taal) heeft als basis de klinkers a (あ), i (い), 

u (う), e (え) en o (お).  Deze klanken zijn vervolgens uit te breiden 
door er een medeklinker voor te plakken, zo krijg je bijvoorbeeld ka 

(か), ki (き), ku (く), ke (け), ko (こ). Medeklinkers bestaan niet los in 
de Japanse taal! Alleen in combinatie met een klinker. De enige 
uitzondering is de letter N. Ook bestaan sommige letters überhaupt 
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niet, zoals de letters L en V. Voorbeelden van wat Japanse woorden 

geschreven in het Hiragana: からて (karate), せんせい (sensei), そと

(soto), うち (uchi), まわし (mawashi). 
 
Katakana 
Katakana zijn de karakters die hierboven worden beschreven als 
“sharp and stabby”. Katakana hebben grammaticaal gezien precies 
dezelfde opbouw als de Hiragana. Het enige waar Katakana 
tegenwoordig voor wordt gebruikt, zijn leenwoorden en buitenlandse 
woorden en namen. Japan heeft bijvoorbeeld geen woord voor 
chocola, en gebruikt hiervoor het westerse woord. Het resultaat in 

het Japans is “chokoreeto” en wordt geschreven in Katakana: チョコ

レ-ト. Een voorbeeld van een woord overgenomen uit Nederland is 

koffie: コ-ヒ- (koohii). Ook al onze namen worden geschreven in 

Katakana, bijvoorbeeld Frans フランス(Furansu), Nikki ニツキ  en 

Nina ニナ. 
 

 
“Karate”in Kanji 
 

Kanji 
De Kanji zijn dus de grote, ingewikkelde karakters overgenomen uit 
China. Een karakter staat ook direct voor een betekenis. Kanji lijkt op 
het eerste gezicht erg moeilijk, maar er zit ook logica in. De Kanji voor 

boom is bijvoorbeeld het volgende teken: 木. Met een beetje fantasie 
lijkt het ook best op een boom. De Kanji voor bos is vervolgens vrij 
makkelijk, deze is namelijk opgebouwd uit drie keer het boom-

karakter: 森. Kanji zijn in eerste instantie lastig om te leren, maar 
kunnen je uiteindelijk veel schrijfwerk besparen. Dit is de Kanji voor 

http://nl.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84
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het woord vrijdag: 金. In het Hiragana zou je dat schrijven als きんよ

うび (kinyoubi). Dat scheelt toch.  
 
Tegenwoordig wordt het Japans geschreven met een mix van de drie 
schriften. Vroeger, toen de schriften pas net in Japan waren, werd 
Hiragana vooral gebruikt door de vrouwen. Dit schrift werd gezien als 
eleganter en vrouwelijker. Als man was het juist de bedoeling om 
zoveel mogelijk Kanji te gebruiken. Dit werd gezien als stoer en slim, 
hoe meer Kanji je kende, hoe beter voor je reputatie. Als je als man 
alleen in Hiragana schreef, werd je gezien als vrouwelijk en werd je 
niet echt serieus genomen. Als je als vrouw in Kanji schreef, werd je 
dan weer gezien als lomp en mannelijk. Nu maakt het niets meer uit 
en kent de gemiddelde Japanner ongeveer 2000 Kanji. Het Japanse 
schrift is toch wel wat moeilijker te leren dan ons Romeinse, maar 
met veel oefenen en doorzettingsvermogen kom je er uiteindelijk 
wel. (Klinkt wel een beetje als karate, toch?) 
(bron stukje strip: http://www.itchyfeetcomic.com) 
Emma Fleuren 
 
 
 
 

 
“Kiai” in het Kanji, en rechts “sensei” 

 
 
 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%87%91
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Op zaterdag 21 februari hebben we weer met een flinke groep 
mogen genieten van een training van René Smaal, de Europees 
kampioen die geregeld bij Shu Ken Ma Shi langs komt om zijn 
ervaringen te delen en ons te onderwijzen in het Jiyu Kumite. Het feit 
dat René vaker te vinden is in de dojo is echt heel bijzonder en in 
mijn optiek een hele waardevolle toevoeging. Daar komt bovenop 
dat het ook elke keer weer een genoegen is om te zien hoe bijzonder 
Frans het vindt om de zoon van zijn sensei over de vloer te hebben 
en hoeveel hij ook geniet van René’s aanwezigheid. 
 

 
 
Het was precies een week na de Lotto Dutch Open waar enkelen van 
ons geweest zijn en hoewel ik zelf René’s wedstrijden gemist had, 
heb ik de dag erna nog wel enigszins meegekregen hoe Jiyu Kumite 
op hoog niveau er aan toe gaat. Karateka uit allerlei landen zo 
fanatiek en gedreven bezig zijn laat je toch achter met de behoefte 
om zelf ook je Gi aan te trekken en te sparren, dus de rest van de 
week was het dan ook uitkijken naar de trainingen van Frans en 
René. Ook als je niet het Dutch Open had meegemaakt van tevoren, 
was het sowieso haast onmogelijk om geen zin te hebben in de stage 
als je eerder les hebt gehad van René. Voor die zenuwachtige 
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enkeling die er mogelijk voor het eerst bij was (en ongetwijfeld de 
volgende keer 18 april er ook weer bij zal zijn) en voor wie het een 
hele nieuwe ervaring was: ik durf te wedden dat 10 minuten met 
René en zijn grenzeloze enthousiasme en positieve energie alles was 
wat er voor nodig was om in de stemming te komen.  
 
De les begon meteen met een lekkere warming up waarbij we losjes 
in de sfeer van het spelletje kwamen, heel los en gecontroleerd de 
ander aantikken zonder te verdedigen. We zijn veel bezig geweest 
met verplaatsen, snel naar achter bij rechte aanvallen en vandaar in 
de tegenaanval. Ook hebben we geoefend met wat je moet doen als 
je op de mat in een hoek gedreven wordt. Je benen draaien en je 
bovenlijf richting tegenstander houden zodat je niet verder naar 
achter hoeft maar onverwachts uit de hoek kan komen (pun 
intended). Uiteraard gingen we het elkaar niet makkelijker op maken, 
dus de training ging verder met het uitlokken dat iemand langs een 
bepaalde kant zou proberen de hoek uit te gaan om dan met een 
beenbeweging begroet te worden. 
 

 

We hebben ook even kunnen sparren waarbij je wel moest mikken 
op jodan maar je je aanvallen moest controleren en de ander niet 
mocht raken, op straffe van push-ups (ik moet helaas bekennen dat 
ik er meerdere heb moeten doen). Daarna hebben we een oefening 
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gedaan waarbij je aanval na aanval kreeg en we nog even flink 
hebben kunnen oefenen met de mawashi geri’s en de ura mawashi’s.  
 

 
René had ook een ‘cooling down’ op het programma gezet om nog 
even dat laatste beetje energie kwijt te kunnen. Deze bestond uit 5 
onderdelen die je elk 4 keer uitvoert (met een pauze na 2 keer). Hij 
waarschuwde al dat de bewegingen je ongetwijfeld niet in de koude 
kleren zouden gaan zitten en hoewel ik vast niet voor iedereen kan 
spreken, kan ik wel zeggen dat ik het de dagen erna nog zeker heb 
gevoeld. Stiekem vind ik dat best een fijn gevoel: je merkt dat je in 
het weekend bezig bent geweest en daar komt bij dat elke keer dat ik 
moeizaam een trap op probeerde te lopen mijn gedachten weer 
terug gingen naar de les van zaterdag en dan kan ik niet anders dan 
toch even lachen. 
 
René, bedankt voor de les en veel succes met je komende 
wedstrijden, we kijken uit naar je verhalen en de volgende training! 
Stijn Hoogervorst 
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Te Urk heeft een man karate geleerd, 
waarop hij het land van de rijzende zon vereert. 
Maar wat blijkt na al die tijd,  
hij concludeert tot zijn spijt 
dat die zon nooit in Nederland is gearriveerd. 
 
Pseu-do 
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Maart 
7  René Veenhuizen    
20  Sieuwert van Otterloo   
1 Laura Meijer    
29 Stijn Hoogervorst   
20 Emma Fleuren    
31 Carlinde Pultrum   
 
April 
20 Anja Roelofsen   
11  Nikki Kramer    
10 Milou Kox     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


