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In mijn comfortabele metalen omhulseltje ga ik sneller dan een paard 
ooit heeft kunnen rennen, op weg terug naar huis, terwijl mijn 
gedachten nog in de dojo zijn. De witte strepen op de weg doen 
denken aan de stralen zonlicht die door de kleine raampjes op de 
intensief gestreken witte pakken vallen. Diegenen die vanochtend in 
de ochtendkou (nou zo koud was het ook weer niet) ook de reis 
gemaakt hebben naar onze mooie dojo, om vervolgens badend in het 
zweet keihard aan zichzelf gewerkt te hebben, zullen naar 
waarschijnlijkheid ook terugdenken aan de mooie stage van René 
Smaal.    
 
Deze zaterdagochtend was weer enerverend, mijn benen voelen 
zwaar maar al die adrenaline,  opgedaan tijdens de les, geeft mij de 
rest van de dag energie. Old energy out, new energy in. (Kase) 
 
En wat hebben we veel nieuwe energie verkregen, of nieuwe 
ervaringen, afgelopen maanden. Een prachtige stage in Weert van 
niemand minder dan grootmeester Shirai, verzorgd samen met een 
paar van zijn leerlingen (o.a. sensei Campari). Malte en Nikki hebben 
hier uitgebreid verslag van gedaan. Verder is er in deze clubkrant 
uitgebreid verslag gedaan van de reis van Emma naar het land van de 
rijzende zon. Dylan vertelt over zijn dagelijkse routine qua 
meridiaanoefeningen, en we verwelkomen het ‘nieuwe’ lid: Rob 
Spoel. Voor iedereen die binnenkort kyugraad-examen doet: zeer 
veel succes! En Jaap Smaal verzorgt voor de 40e keer een stage bij 
Dokan, dit wordt een feest!  
 
In de zomervakantie is er elke maandag van 19.30 – 21.00 uur 
vakantietraining. Natuurlijk blijven we goed doorgaan met trainen in 
de vakantie. 
 
Tips, suggesties, stukje? clubkrant@shukenmashi.nl  
Michel Hamakers 
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Agenda 
28 juni  
Jubileumstage met Jaap Smaal bij Dokan in Zeist 
 
29 juni  
Kyugraadexamens bij SKMS, Stedelijk Gymnasium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensei Kase 
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Afgelopen maand werden we weer verwend met een stage van de 
kumite-topper René Smaal. René Smaal is meervoudig Europees 
kampioen en zijn niveau is bijna ongeëvenaard. Het is elke keer weer 
heel bijzonder dat René bij ons een les komt verzorgen en hier zijn 
we zeer dankbaar voor.  
 
Dit keer was er weer een goede opbouw in de les, en er werd 
natuurlijk weer keihard getraind. We begonnen met wat rustig 
sparren, om vervolgens steeds meer met snelheid te werken. De 
pakstoot variatie werd uitvoerig getraind.  
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In de pauze konden we even bijkomen, een spoor van zweet liep naar 
de deur, waarachter een waterkan op de eerste gelukkige paar 
karateka’s te wachten stond. Na de pauze werd er ook getraind hoe 
men om moet gaan met het niet treffen van een (pak)stoot. Na een 
tsuki was het de bedoeling om dan, op flitsende wijze, een been 
erachter aan ‘wegschieten’. Wanneer de arm niet ver genoeg kan 
rijken, wellicht het been wel. In twee rijen werd dit getraind, om en 
om verdedigen of juist aanvallen.  
 

 
 
Het laatste gedeelte van de training stond ons nog een zware 
afsluiter te wachten. De ‘ladders’ werden erbij gehaald, pionnetjes en 
banken. Dit was een soort hindernisbaan, waarbij elke spier in het lijf 
nog even hard moest werken. We zijn niet anders gewend van René, 
elke training is zwaar en ook zeer technisch. De spierpijn en het 
compleet natte pak was het helemaal waard, zeer bedankt René voor 
weer een prachtige stage.  
Michel Hamakers 
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Afgelopen mei is een van de meest belangrijke personen in Karate 
van onze tijd, Hiroshi Shirai (10e dan), naar Nederland gekomen, 
samen met Silvio Campari (6e dan). Veertien leden van Shu Ken Ma 
Shi zijn zuidwaarts gereisd om dit fenomenale evenement bij te 
wonen in Weert.  
 
Shirai heeft, opgegroeid zijnde gedurende de beginperiode van het 
Shotokan Karate in de late jaren 50, een grote bijdrage geleverd aan  
de evolutie van het karate, tot wat het is vandaag de dag. Dit komt 
naar voren in zijn training. Deze ging verder dan simpele instructies 
van Kata en Bunkai, de focus lag namelijk op de essentie van het 
karate zelf. De aanwezigen werden opgedeeld in twee groepen: de 
bruine banden en hoger in een groep en de lagere banden in een 
andere. Deze kregen beide andere trainingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf bruine band - training 
We begonnen de dag met het trainen van juiste geri technieken in 
slow-motion. Dit was simpelweg bedoeld als warming-up en was 
behendig gedemonstreerd door twee van Shirai’s leerlingen die met 
hem meegereisd waren. De les ging verder met Heian Sandan, en de 
bunkai-applicatie ervan. De technieken die we gebruikten, hoewel 
nog steeds zeer dichtbij de kata, waren effectief en goed toepasbaar. 
Niet anders kan worden verwacht van Shirai.  
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Al snel werd het duidelijk dat de training van Shirai niet alleen enkel 
bleef bij de uitvoering van juiste traptechnieken en kata-volgordes. 
Zijn focus lag op sabaki, de timing van technieken en de energie die 
vrijkomt door het correcte gebruik van ‘Ma’, wat ruimte en tijd 
beschrijft. Shirai legde uit dat wanneer men dit vertaald naar budo, 
‘Ma’ betekent dat het nodig is om de tijd tussen technieken zo kort 
mogelijk te houden, terwijl men de energie in de lagere tanden 
gebruikt voor het loslaten van een maximale hoeveelheid ki aan het 
einde van elke techniek. De lagere tanden bevindt zich in de lagere 
maagregio. Het wordt gezien als het fysieke en mentale centrum van 
een individu en daarom wordt het gezien als de bron van energie in 
de meeste vechtkunsten. Wanneer we dit probeerden toe te passen 
in de kata werd het duidelijk dat de Meester meer had verwacht. Hij 
zag geen juist gebruik van kime en timing in elke beweging, hij legde 
uit dat alleen een juist gebruik hiervan zal leiden tot een 
betekenisvolle impact. Dit is een eerste vereiste voor het trainen van 
bunkai. Druppels zweet vielen op de grond in plassen terwijl we 
aandachtig luisterden naar zijn instructies. Hij liet zijn mening 
duidelijk naar voren brengen: “You are not doing it right! If you 
practice only half you can also stop. If you do things half you can 
stand outside”. Oss. En nog meer zweten.  
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Na de lunch werden we door Silvio Campari geïnstrueerd, hij nam de 
kern van de ochtendsessie en ging meer in detail in op de combinatie 
van verschillende technieken. En alhoewel dit een fantastische 
training was in zichzelf, werd het duidelijk dat deze combinaties 
bedoeld waren als inleiding voor de derde training van de dag.  
 

 
 
In de derde sessie focuste Shirai de training op de kata Hangetsu. 
Behalve bewegingen die nogal ongewoon zijn in het Shotokan Karate, 
zoals de Hangetsu – dachi (halve-maanstand), lag de sterke nadruk 
van deze kata op het gebruik van gecontroleerd en intensief ademen 
om energie te genereren uit de lagere tanden. Spanning en 
ontspanning wisselden elkaar af in het eerste stuk van de kata, 
wanneer men het in drie stukken verdeeld, bij wijze van spreken. 
Deze bewegingen zouden moeten worden gesynchroniseerd met de 
ademhaling van de karateka om een optimale ki te genereren. 
Vandaar werd het duidelijk dat de twee vorige sessies bedoeld waren 
als een introductie in de belangrijkste elementen die nodig zijn voor 
het juist trainen van de kata Hangetsu. Een groot deel van de les 
werd gebruikt  voor het trainen van verschillende mogelijkheden 



9 
 

voor de bunkai en voor de meesten van ons onthulde dit nieuwe 
inzichten voor applicaties. Zoals met Heian Sandan was de kata die 
Shirai gekozen had effectief en toepasbaar en het onthulde een 
repertoire van kennis dat moeilijk is om elders te vinden.  
 

 
 
We waren diep onder de indruk van de dag, verzorgd door Shihan 
Shirai, die ondanks zijn leeftijd van 78, zo vol energie was. Hij is een 
levend voorbeeld van de ware betekenis van ki.  
Op deze dag bewezen wij eer aan een van de laatste ware Samurai.  
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De gekleurde banden – training 
Omdat de grootmeester helaas niet op twee plaatsen tegelijk kan 
zijn, was er voor de gekleurde banden één training mogelijk met 
Shihan Shirai op deze dag, direct na de lunch. Een aantal van de 
aanwezige karateka in de groep waren iets jeugdiger, waarvoor de les 
zodanig werd aangepast dat het voor iedereen een begrijpelijke stage 
zou worden. Dit betekende niet dat het gemakkelijk werd – 
integendeel. Shirai legde uit dat een techniek-vorm aanleren relatief 
gemakkelijk is, een techniek perfectioneren des te minder.  
 
De training werd gecentreerd rond de waza Age-Uke, de opwaartse 
verdediging van het hoofd. Voor de jongere, beginnende karateka 
was het een hele kunst om het juiste been met de juiste arm te 
coördineren (waarschijnlijk herkenbaar voor velen van ons, als we 
denken aan onze beginperiode).  
Bij de gevorderden lag de nadruk op de effectiviteit van de beweging 
– zorgen dat de uitlijning van de verschillende lichaamsdelen 
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correleert – en deze te maximaliseren. Door middel van speelse, 
snelle combinaties van aanval-verdediging vanuit meerdere 
richtingen werd er met partner getraind op uitdagend niveau voor 
alle deelnemers.  
 

 
 
Naast het technische deel van het karate werd er een deel van de tijd 
geïnvesteerd in het aanleren van de omgangsvormen en etiquetten 
die horen bij karate. Tijdens de training werden meerdere karateka 
aangesproken op hun lichaamshouding,  attentie en 
luistervaardigheid. Rechtop staan, de shihan aankijken als hij uitlegt 
en netjes zitten waren een aantal van de genoemde vereisten tijdens 
de les. De jongere karateka vonden dit zeer imponerend als ze hier 
op werden gewezen door Shirai, dit heeft een indruk achtergelaten 
die ze nooit zullen vergeten. 
Shirai legde uit dat de essentie van karate niet alleen gaat om het 
fysiek uitvoeren van technieken, de krachtbundeling en ademhaling 
op orde hebben, maar ook hoe je met elkaar traint; Aandachtig, 
respectvol en met volledige focus!  
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Na een korte rustpauze werd er onder leiding van sensei Silvio 
Campari gewerkt aan de bunkai van Heian Shodan, de eerste van de 
Heian kata. De Age-Uke is een belangrijk deel van Heian Shodan, en 
zo konden we de geleerde lessen van de voorgaande training direct 
toepassen. Het was interessant om te zien hoe Shirai en Campari 
verschillen in methode van lesgeven, maar beide heel goed in staat 
zijn leerlingen te inspireren en hun passie over het karate over te 
dragen. Het  was een waar spektakel hierbij aanwezig te mogen zijn! 
Op de website van de dojo in Weert, Kuro Obi, zijn nog veel meer  
foto’s te vinden van deze dag. Zeer de moeite waard om eens te 
bekijken! (http://www.kuro-obi.nl/) 
Malte Wittman  en Nikki Kramer, foto’s door dojo Kuro Obi   
 
 

http://www.kuro-obi.nl/
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Op een avond na de training kwam ik in gesprek met Michel 
(Hamakers) over het feit dat hij zichzelf niet lenig genoeg vond. Toen 
ik, volgens hem, een bepaalde bewegingskwaliteit liet zien die hij zelf 
niet kon, gedeeltelijk bestaande uit lenigheid, vroeg hij aan mij of ik 
misschien oefeningen deed naast de les om dit te bereiken. Ook 
kwamen we erop dat dit gebrek aan lenigheid het op correcte wijze 
uitvoeren van trappen moeilijk kan maken. 
 
Eerder had ik hier min of meer ook last van gehad, ik kon mezelf wel 
in de gewenste eindhouding brengen, bijvoorbeeld heuppositie vier, 
alleen in de transitie ging er vaak iets mis. Tijdens de karate-les 
leerde ik dat dit niet zozeer lag aan mijn daadwerkelijke lenigheid, 
maar aan mijn motorische lenigheid; door bewust met minder 
spierspanning te werken kreeg ik wel het gewenste resultaat. 
  
Alsnog had ik vooral problemen met de yoko geri kekomi. Naar mijn 
idee lag dit aan de souplesse van mijn heup, in de kleermakerszit 
gaan zitten ging namelijk nog altijd opvallend stroef. Na een tijdje 
zoeken kwam ik de oplossing hiervoor toevallig dichter bij huis tegen 
dan ik dacht.  
 
Mijn oom doet aan Zenmeditatie en toen ik hem weer eens sprak op 
een verjaardag zat hij in een lotushouding. Ik vroeg hem hoe hij dat 
voor elkaar had gekregen en gaf aan dat ik dit ook wilde bereiken. 
Zijn antwoord was vervolgens hetzelfde wat ik Michel toen die avond 
na de training aanraadde, namelijk de meridiaan-oefeningen van 
Shizuto Masunaga. Masunaga is degene die het Zen Shiatsu heeft 
bedacht.  
 
Deze korte serie oefeningen hebben mij geholpen mijn algehele 
lichaamsspanning omlaag te brengen, met name wat betreft het 
heupgebied zodat ik met meer souplesse, correcte trap technieken 
kan maken. Daarnaast probeer ik zo ook buiten karate training mijn 
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buikademhaling en lichamelijke bewustzijn te ontwikkelen (dit zit in 
de oefeningen verwerkt).  
 
Michel heeft ondervonden dat hij energie krijgt door het doen van 
deze oefeningen in de ochtend, en zoals hij al tegen mij zei: het is een 
gezonder alternatief voor koffie. Ik raad jullie bij deze aan de 
oefeningen uit te proberen en er wie weet in te groeien zodat het 
bijdrage kan leveren aan je karate! 
Je vind de oefeningen op de volgende site: www.wakkereweg.nl 

  

 
Wanneer je op de site komt zie je links op de pagina drie kopjes 
staan, onder het eerste kopje Budha staat: ‘Beginnen met 
Zenmeditatie’. Dan krijg je vervolgens een pagina met wat 
hoofdstukken waarvan ‘Meridiaanoefeningen Masunaga’ de link is 
die je moet hebben. Het pdf-bestand bevat een uiterst duidelijke 
uitleg van de oefeningen plus plaatjes van iedere  houding. Graag 
wou ik nog even aangeven dat mijn oom de initiatiefnemer is van 
wakkereweg en dat de rest wat de site te bieden heeft ook zeker het 
bekijken waard is. 
Dylan Maassen 
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Japan. Het land van de rijzende zon, het land van de oorsprong van 
karate, het land waar werkelijk alles mogelijk is. In april ben ik drie 
weken samen met mijn vriend naar Japan geweest. Hoewel, er 
daadwerkelijk komen was nog niet zo makkelijk. Na een korte 
overstap op Zürich, Zwitserland, waren we helemaal klaar voor de 
twaalf uur lange vlucht naar Japan. Helaas dacht het vliegtuig daar 
anders over. Net boven Rusland viel één van de motoren uit en 
moesten we direct terugkeren naar Zürich. Dat was wel een beetje 
züür. Het vliegtuig moest zelfs brandstof lozen omdat het anders te 
zwaar was en niet in de lucht kon blijven. Het was ook best wel een 
beetje spannend. Uiteindelijk zijn we met een vertraging van acht uur 
en een nieuw vliegtuig toch veilig geland in Tokyo, Japan.  
 
Tokyo 
Wat direct opvalt aan Japan is de behulpzaamheid van de mensen. Je 
hoeft maar een beetje verdwaald rond te kijken en er komt een 
Japanner op je af om je te helpen. Zelfs als ze eigenlijk helemaal geen 
Engels spreken, wat nog verbazingwekkend vaak voorkomt. Dat was 
voor ons wel heel fijn, want we hebben een zwarte band in 
verdwalen.  
De eerste paar dagen hebben we in en rond Tokyo doorgebracht. 
Tokyo was vroeger de stad van de samoerai, onder de naam Edo. 
Tokyo is in het begin wat overweldigend, met overal drukte en 
neonlichten. Je hebt er de bizarste winkels, zoals een groot kasteel 
vol met Disney spullen. Duizenden mannen in zakenpakken is het 
normaalste gezicht van de dag, maar ook niemand kijkt ervan op als 
er meisjes langslopen met plateauzolen, roze haren en kattenoortjes. 
Een billboard met 3D-borsten was ook heel normaal. We zijn ook 
naar een restaurant geweest waar tijdens je maaltijd robots een 
show geven, met vooral heel veel licht en geweld. Dat kan je je toch 
niet voorstellen in Nederland. Ook opvallend was het openbaar 
vervoer. Alle treinen reden op de seconde volgens de dienstregeling, 
ik denk niet dat we ooit vertraging hebben gehad. Op het perron 
staan lijnen waar je achter kan wachten, en iedereen gaat netjes in 
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de rij staan om de trein in te gaan. Zelfs als het erg druk is gaat dit 
met heel veel orde. De directeur van de NS zou wel eens een 
bezoekje mogen brengen aan Japan. Eenmaal in de trein hebben de 
Japanners twee standen: de ene helft speelt spelletjes op hun 
telefoon of gameboy, de andere helft slaapt. Slapen in het openbaar 
vervoer is duidelijk een van hun talenten. Ik heb zelfs een man staand 
zien slapen. Als diergeneeskunde student dacht ik toch echt dat 
alleen paarden dit konden. Stiekem denk ik dat de Japanse 
technologie al veel verder gevorderd is dan die van ons, en dat ze 
eigenlijk al half robot zijn.  
 
Kyoto 
Na een paar dagen hebben 
we de drukte van Tokyo 
omgeruild voor de kalmte 
en schoonheid van Kyoto, 
de oude keizerlijke 
hoofdstad. Hier hebben we 
de prachtigste tempels 
gezien, en ook het keizerlijk 
paleis, wat in verhouding 
vrij sober en leeg is. Daar 
kon de keizer goed nadenken en filosoferen zonder al teveel 
afleiding. De tuinen rondom het keizerlijk paleis waren ook prachtig, 
met de sakura bomen volop in bloei. Er liepen ook overal meisjes 
rond verkleed in de mooiste kimono’s, in deze stad kreeg je een echt 
traditioneel Japans gevoel. We sliepen ook in een ryokan, een hostel 
met echte traditionele tatami-matten en Japanse matrassen (futons). 
Andere mooie dingen in Kyoto waren een enorm bamboebos, met 
bamboebomen die zo hoog en zo ver reikten dat het leek alsof het 
bos oneindig was. Het mooiste vond ik misschien wel de Fushimi-Inari 
Taisha, een enorm Shinto tempel complex op de hellingen van de 
Inari-berg. Dit complex bestaat uit een lang pad tot aan de top van de 
berg en langs dat pad staan letterlijk duizenden Torii, een soort rode 
poorten waar je onderdoor loopt. Ook staan er overal beelden van de 
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vos, die daar bekend staat als de boodschapper van de berg. Dit pad 
gaf je echt een magisch gevoel, zeker als je helemaal tot boven klimt, 
waar bijna niemand is, en daar een echte monnik tegenkomt in 
traditionele gewaden.  
 
Nara 
Na Kyoto zijn we naar Nara gegaan. Nara staat volgens de boekjes 
bekend om zijn “cheeky deer”, de ondeugende herten.  Het verhaal 
achter de stad Nara is dat er vroeger een god naar Nara is gekomen, 
rijdend op een groot, wit hert. Sindsdien wordt het hert daar gezien 
als de heilige boodschapper van de stad, met het gevolg dat deze 
stad letterlijk vol zit met semi-tamme herten. Deze herten mag je ook 
speciale herten-crackers voeren. De herten buigen naar je als ze een 
cracker willen, en de mensen buigen terug. Hier en daar staan wel 
waarschuwingsborden dat het wilde dieren blijven die verschillende 
aanvallen kunnen: Bite, Kick, Butt, en Knock Down! In Nara is ook de 
grootste houten tempel te vinden, met daarin de Daibutsu (great 
Buddha), een enorm gouden boeddha beeld.  
 

Osaka 
De volgende stad die we hebben 
bezocht is Osaka. Osaka is de stad 
die bekend staat om al het lekkere 
eten. Daar hebben we iets gedaan 
wat je natuurlijk niet mag missen als 
je in Japan bent: we zijn naar een 
echt katten-café geweest. Dat komt 
er op neer dat je bij een crazy-cat-

lady thuis komt en onder het genot van een kopje thee haar 15 echte 
raskatten mag aaien. Japan is gek op katten, je komt er winkels tegen 
genaamd “no cat, no life”. (En panda’s. Overal zie je schattige 
panda’s). Verder hebben ze er een prachtig aquarium met de 
grootste vis ter wereld, de walvishaai, een enorme haai (of walvis?) 
die vooral heel vredelievend door het water zwemt.  
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In de buurt van Osaka staat Himeji castle, een groot houten samoerai 
kasteel van zes verdiepingen hoog. Binnen staan overal wapenrekken 
waar vroegen de zwaarden op lagen, klaar voor een invasie. Je mocht 
overal rondkijken, maar je moest natuurlijk wel je schoenen uit doen.  
 
Hiroshima 
Na Osaka hebben we 
Hiroshima bezocht. Daar 
hebben we de plaats 
bezocht waar in de tweede 
wereldoorlog de atoombom 
is gevallen. Er staan nog de 
restanten van één gebouw, 
en veel 
herdenkingsmonumenten. 
Het museum is vrij grafisch 
en brengt de boodschap 
duidelijk over. Het is bizar om te zien hoeveel schade één bom aan 
kan brengen. Het was best wel aangrijpend om dit te zien, maar ik 
denk dat het wel goed is om er bij stil te staan.  
De omgeving van Hiroshima is prachtig. De stad ligt aan een 
knalblauwe zee met overal kleine eilanden. Deze eilanden hebben de 
mooiste natuur waar we dagenlang heerlijk hebben gewandeld. Hier 
zou ik later wel willen wonen. Één van de eilanden, Okunoshima, is 
bewoond door wel honderden konijnen.  Als je op youtube zoekt 
naar Okunoshima krijg je hier een mooi beeld van. Het was echt 
bizar, tientallen konijnen komen op je af omdat ze graag een 
worteltje van je willen. Er zijn verschillende theorieën over hoe deze 
konijnen op het eiland zijn gekomen, één gaat als volgt: tijdens de 
tweede wereldoorlog werd dit eiland gebruikt voor het testen en de 
productie van giftige gassen (dit is geen theorie maar een feit, er 
staan nog verschillende ruïnes van oude laboratoria). Nadat Japan 
werd gedwongen om deze experimenten te stoppen, zijn de 
proefdier-konijnen achtergebleven en ontsnapt. Vervolgens zorgen 
een paar konijntjes al gauw voor een heleboel nieuwe konijntjes, 
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zeker zonder natuurlijke vijand. De andere theorieën zijn iets minder 
spannend en zal ik jullie besparen.  
 

 
Terug richting Tokyo 
Na Hiroshima zijn we langzaamaan teruggegaan naar Tokyo. We zijn 
nogmaals langs Kyoto gekomen, Nagoya (ook een erg leuke stad), en 
hebben weer een paar dagen doorgebracht in Tokyo zelf. Deze hele 
reis was echt geweldig. Het was al jaren een droom van me om naar 
Japan te gaan, en nu was het dan daadwerkelijk zover. Ik heb bizarre 
dingen meegemaakt. Zo wou ik schoenen kopen, maar waren mijn 
voeten te groot voor de Japanse vrouwenmaten. Zo groot ben ik nou 
ook weer niet… Alle wc’s hebben een heel bedieningspaneel met 
knopjes voor waterstralen, muziekjes om je geluiden te maskeren, en 
vergeet vooral de wc-bril verwarming niet. Groepen met Japanse 
schoolmeisjes die onbeschaamd foto’s van je maken was ook heel 
normaal. Ik ben naar een bar geweest waar ook pinguïns waren. Ik 
heb Japanse boogschutters gezien, in opperste concentratie. Ik heb 
mount Fuji gezien. Japan is een land van extremen: prachtige natuur, 
een rijke geschiedenis en een zeer aparte hedendaagse cultuur, 
waarin alles mogelijk is. De tempels en kastelen waren 
onvoorstelbaar. De drukte en neonlichten waren soms een beetje 
veel, maar wel echt iets om mee te maken. En dan heb je nog parken 
vol met herten, konijnen, en we hebben ook nog een warme bron 
gezien waar apen in badderen. De shinkansen (bullet train) was ook 
echt iets om mee te maken. Het is de snelste trein ter wereld, je was 
zo aan de andere kant van Japan. Het werd gewoon een plezier om 
met de trein te reizen. En wat een luxe! Dit was mijn eerste keer in 
Japan, maar zeker niet de laatste.  
Emma Fleuren 
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Vele van onze leden komen voor het 
eerst in de dojo met lekker-zittende 
kleding, om na enkele lessen met een 
witte band en een gi vers uit de 
verpakking aan te komen. Rob echter 
niet, die kwam binnen met een 
gestreken gi en de zwarte band 
omgeknoopt.  
 
Rob is 24 jaar oud en heeft wel een 
handje van verhuizen: Hij heeft een tijdje 
in Frankrijk gewoond, school en studie 
informatica in Karlsruhe (Duitsland) 
gedaan en in Lübeck (Duitsland) 
gewoond voor een stage bij Google. Nu woont hij weer in Nederland 
en volgt een master in computer science aan de Universiteit Utrecht.  
 
Het was voor Rob al vanaf jonge leeftijd duidelijk dat hij de 
computerwereld in zou duiken. Hij heeft tijdens zijn studie 
informatica aan een aantal zelfstandige projectjes gewerkt, wat hem 
vertraging opleverde, maar ook de interesse van Google opwekte, 
waar hij 3 maanden stage heeft gelopen na zijn bachelor.  
 
Rob is rond zijn twaalfde begonnen met karate, in Karlsruhe. 
Sommige mensen van Shu Ken Ma Shi kennen de PSV Karlsruhe 
misschien van internationale stages (bijv. Shirai, Marchini & Restelli, 
Stevens). Hij had de doelstelling de zwarte band te halen, en dit is 
hem in 2010 gelukt. Hij heeft na zijn bachelor altijd verder getraind 
bij lokale clubs, ‘echter is Shukenmashi de eerste club waar ik weer 
het hoge niveau en de opbouwende trainingsstijl die ik uit Karlsruhe 
miste teruggevonden heb. Ik merk dat ik hier bij elke les veel mee 
neem om aan verder te werken. Dit is lang niet het geval bij elke 
dojo!’ 
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Qua andere hobby’s dan karate heeft Rob nog steeds eigen projectjes 
die hij naast zijn studie doet. Hij zoekt ook graag oude vrienden in 
Duitsland op, en vindt het leuk casual te sporten met vrienden.  
Daarnaast houdt hij erg van racen, en dan voornamelijk zelf racen en 
het bezighouden met alle technieken die nodig zijn om snelle 
rondetijden neer te kunnen zetten.  Als hij vrienden kan overtuigen 
gaat hij graag karten, lukt dit niet dan heeft hij een simulator met alle 
nodige accessoires (stuur, pedalen en zelfs een schakelpook).   
 
Vanaf september gaat Rob in Zürich bij Google Maps als software 
engineer werken. Gelukkig duurt deze stage maar 4 maanden, vanaf 
januari 2016 komt Rob weer met ons trainen en hoopt hij zijn studie 
af te maken. We wensen hem veel succes! 
Nikki Kramer 
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Te Utrecht voert een sensei een uniek beleid 
En gebruikt Michael Jackson als voorbeeld van tijd tot tijd. 
Maar wanneer een medeleerling mij verbaast,  
omdat hij hard traint 
Maar zonder haast 
Zegt hij no matter if you’re black or white. 
Pseu-do 
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Juni 
Niek Kemp    18   
   
Juli 
Alexey Kuzmichev  2 
Rutger van Petersen  7 
Maroussia van der Moezel 18 
HuubWillem Ellens  20 
Sabien van der Schoot 26 
 
Augustus 
Rob Spoel    24 
Vera Bommeljé   30 
Alexander Roodenburg 31 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


