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Symposium ‘het levenslang volgen van de Weg’ 
 Kyugraadexamen door ogen van de kandidaten 
  Jaap Smaals jubileumstage bij Dokan in Zeist 
   Frans Baggen behaalt 7e dan in Sopot, Polen! 
    Karateka’s kijken graag goede vechtfilms 
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Een lange tijd hebben de examenkandidaten zich voorbereid op het 
kyugraad-examen. En toen was het die dag, dat het moest gebeuren. 
De temperatuur was zeer hoog, de standen laag. Het zweet stond 
niet alleen op de voorhoofden van de karateka’s, het zittende publiek 
had het al warm. Opperste concentratie, maximale inzet, zoals altijd 
bij Shu Ken Ma Shi. En dan na afloop het moment waar je de band in 
ontvangst mag nemen. Iedereen was geslaagd. Apetrots.  
 
Net zo trots mogen we zijn op onze sensei Frans Baggen, hij heeft in 
Sopot in Polen de 7e dan (!) behaald tijdens een internationale 
trainingsstage van het World Shotokan Ryu, waarbij sensei Jaap 
Smaal en sensei Robert Hamara het examen afnamen. Een geweldige 
prestatie van onze sensei, dat mag zeker gevierd worden op het 
aankomende symposium, wat tegelijkertijd zijn verjaardag is. Als je er 
niet bent, ben je een pannenkoek.  
 
Ook de overwinning van Ivar mag gevierd worden. Ivar liet tijdens zijn 
vakantie even zien hoe men kumite vecht aan de karateka’s van 
Ierland. Een wedstrijd gewonnen met 12-5! Hulde. 
 
Sensei Elmo Diederiks heeft in Kameroen karatestages gegeven, 
waarbij hij zelfs op het nationale journaal kwam, en getraind heeft 
met het nationale team. De verhalen volgen, hoogstwaarschijnlijk is 
dit een prachtig karate-avontuur geweest dat Elmo nooit vergeten 
zal.  
De laatste stage van Jaap Smaal zullen we ook niet vergeten, 
natuurlijk want Jaap zijn stages zijn onvergetelijk. En deze keer was er 
een jubileumstage, vele SKMS-ers waren erbij. De 40e keer dat Jaap 
een stage gaf bij Dokan te Zeist. Ivar doet hiervan verslag. 
De reguliere lestijden gaan weer van kracht op 3 september!  
 
Tips, suggesties, stukje? clubkrant@shukenmashi.nl  
Michel  
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Agenda 
 3 september  Begin reguliere lesrooster  

6 september  Symposion ‘een leven lang volgen van De Weg’  
 

 
Alexander moest helaas het reguliere Kyugraad-examen missen 

vanwege een griepje. Tijdens een zomertraining is hij alsnog geslaagd 
voor de gele band! Gefeliciteerd Alexander! Goed gedaan 
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Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er een fenomenaal 
evenement gepland is aan het begin van het (karate)-academisch 
jaar. Zondag 6 september zal de Smeezaal van het Bartholomeus 
Gasthuis volledig in het teken staan van de  oorspronkelijk op 
Zenboeddhisme en Taoïsme gebaseerde trainingsvormen, 
bewegingskunsten en Budo- of Wudao-disciplines. zoals Tai Chi 
Chuan, Chi Kung, Wu Shu, Kung Fu, Karatedo, Aikido, Kendo, Iaido, 
Kyudo, en dergelijken. Wat maakt het voor ons zo betekenisvol een 
leven lang aan onze kunst toegewijd te zijn. Zijn onze oogmerken van 
meditatieve aard? Louter sportief? Is het om gezondheidsredenen? 
Gaat het om persoonlijke ontwikkeling? Mentale kracht? Het is 
moeilijk te benoemen. Tao en Zen zijn wars van concepten en 
definities. Het moet vooral worden geleefd. Tijdens dit symposion 
willen we daar toch met elkaar naar op zoek en over in gesprek. 
 
In Utrecht en omgeving zijn er ontzettend veel mensen die 
bovengenoemde disciplines beoefenen, interessant is de vraag wat 
hen drijft, en overeenkomsten te zien in de verschillende disciplines. 
Vroeger gingen de verschillende krijgskunstscholen met elkaar op de 
vuist. Nu organiseren ze samen een symposium! 
 
Drie sprekers zijn ‘onze’ Frans, Elly Nooyen en Maurits Hogo Dienske, 
waarvan beide laatstgenoemden zich een leven lang verdiept hebben 
in Tao en Zen. Maurits Hogo Dienske (1943) is leraar aan het 
Internationaal Zen Instituut en beoefend Zen sinds 1980. Hij schreef 
het recent uitgekomen boek “Zwijgen over stilte, Spreken over zen” 
en verzorgt een presentatie vanuit het Zen perspectief.  
 
Elly Nooyen (1944) bestudeerde vele jaren onder leiding van sinoloog 
dr. René Ransdorp de Tao Teh Jing vanuit het klassiek Chinees en is 
de auteur van het boek “Hart voor Tao”. Taoïsme en 
zelfverdedigingsvormen als Tai Chi, Judo en Aikido gaan ervan uit dat 
het zachte altijd het harde overwint en het Zelf het beste te 



5 
 

verdedigen is door het los te laten: zelfverdediging door 
zelfovergave. 
 
Demonstraties zullen worden verzorgd door mensen uit Utrecht, die 
al tientallen jaren bezig zijn, vaak heel intensief en op bijzonder hoog 
internationaal niveau; nationaal kampioenen, Europees kampioenen, 
gerenommeerde docenten, met jarenlange ervaring. Er zijn 
demonstraties van Taiji, Gigong, Aikido, Tui Shou, Kendo, en Wu Dao 
– Kung Fu (dit laatste door dé Utrechtse kung fu – legende Alex 
Cheung).  
 
Al met al wordt dit genieten, en hoogstwaarschijnlijk wordt het een 
onvergetelijke verjaardag voor onze sensei! 
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Het Kyugraad-examen van afgelopen 29 juni heeft bij veel leden voor 
een kleurtje gezorgd. Een nieuw kleurtje. Het keiharde werk is 
beloond met een nieuwe band of slip, bevestiging van een behaald 
niveau. En daarmee is voor hen een nieuwe fase aangebroken in hun 
karate, en hopelijk, maar waarschijnlijk, ook extra motivatie om door 
te trainen naar de daaropvolgende band.  
 
Aan het woord zijn twee van de kandidaten, over hun ‘weg’ naar het 
examen toe, het examen zelf, en kijk op de toekomst.  
 
Michel (De S.), 4e kyu 
Ik train nu al tweeënhalf jaar karate. Ik ga graag naar de trainingen 
vanwege de goede sfeer, het is iedere keer weer leuk om iedereen te 
zien en er is geen nadruk op competitiviteit, wat mij aanspreekt. Dit 
laatste heeft volgens mij een zeer positief effect, het blijft zo namelijk 
vriendschappelijk en ontspannen tijdens de training. Ook blijf ik 
hierdoor meer op mijn eigen ontwikkeling gericht, wat mij motiveert 
om ook buiten de training met karate bezig te blijven. Ik let op mijn 
lichaamshouding in het dagelijks leven, s’ochtends wat push-ups en 
af en toe even wat kihon of kata lopen in mijn kamer.  
 
Qua voorbereiding op het examen heb ik tijdens de training wat 
vragen gesteld, ik heb thuis ook de namen van de bewegingen nog 
wat doorgenomen. Leek me handig, om alle (moeilijke) namen goed 
te weten, van elke beweging. Ondanks mijn niet zo’n goede conditie 
heb ik het examen naar tevredenheid afgelegd. Dit lag vooral aan dat 
ik niet zo goed had geluncht, en als avondeten had ik alleen een 
salade op. Niet zo handig, achteraf gezien. Dit was ook waar ik wat 
onzeker over was. Toen ik hoorde dat ik geslaagd was, was ik zeer blij 
en ook een beetje opgelucht.  
Nu probeer ik in ieder geval zo vaak mogelijk te komen trainen, en wil 
daarmee natuurlijk ook de bruine band behalen. Ikzelf heb als doel 
om 1e dan te worden. Maar ik zie dit niet als eindpunt van mijn 
karate!  
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Carlinde, 5e kyu 
Ik ben opgegaan voor de 5e kyu, dat is de groene band. Om dit niveau 
te kunnen bereiken ben ik naar veel trainingen geweest. In augustus 
vorig jaar ben ik begonnen bij Shu Ken Ma Shi, tien jaar daarvoor 
deed ik karate in Helmond. Vanwege mijn verhuizing naar Utrecht 
ben ik daar toen gestopt. Vorig jaar heb ik opnieuw het karatevirus 
opgelopen. Het is voor mij een vanzelfsprekendheid dat ik elke keer 
kom trainen, karate is een onderdeel van mijn leven geworden. Geen 
zin hebben is geen kwestie! 
 
Ik heb mij voorbereid op het examen door naar iedere les te gaan en 
goed de exameneisen door te nemen. De maandag van het examen 
was ik een beetje zenuwachtig, ik wist niet zo goed van mezelf of ik 
wel goed voorbereid was. De trainingen ervoor bleef ik namelijk 
fouten maken, vooral tijdens de kihon en er was geen enkele training 
geweest die me echt het gevoel had gegeven dat ik er helemaal klaar 
voor was. Maar ik was vastbesloten er voor te gaan en dat is deels 
ook wel gelukt. Natuurlijk wordt gestreefd naar perfectie, maar 
fouten maken doet iedereen en daarvan leer je. Gelukkig maar dat er 
fouten gemaakt worden, anders hoeven we niet meer te trainen! 
Het was ontzettend heet in de zaal en daardoor had ik wat moeite in 
het begin om me goed te concentreren op waar we mee bezig waren. 
Na een tijdje ging dat gelukkig beter en begon ik me ook wat 
zelfverzekerder te voelen. Het examen was heel anders dan het 
examen in december, de lat lag natuurlijk een stuk hoger, en er 
waren meer kandidaten.  
 
Al met al kijk ik wel met een tevreden gevoel terug op het examen en 
toen ik te horen kreeg dat ik geslaagd was, was ik vooral heel 
opgelucht en ook wel trots op mezelf! En ik was blij dat de rest ook 
geslaagd was. Ik vond het namelijk vaak nog spannender om 
tussendoor te kijken naar de anderen die examen deden, dan 
wanneer ik zelf aan de beurt was. Mijn doel met karate is zo goed 
mogelijk te worden. En waar de grens ligt, dat weet ik niet. Eerst 
maar eens de blauwe band halen, dan kijken we wel weer verder. 
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  Alle juryleden en de kandidaten met hun nieuwe kleurenpalet!  
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Afgelopen 28 juni was sensei Jaap Smaal weer bij Dokan uitgenodigd 
om een stage te verzorgen. De training was op zichzelf al een 
bijzonder feit, aangezien dit de 40ste stage bij dokan was, waarbij 
natuurlijk de delegatie van Shu Ken Ma Shi ook aanwezig was. 
 

 
 
De levenslust waarmee sensei Jaap Smaal zijn lessen verzorgt was en 
is weer fenomenaal en de stage zat vol met prachtige oefeningen. 
Zoals Jaap het zei: “Ik lever de specerijen en jullie mogen ermee 
koken”. Jaap is constant bezig zichzelf verder te ontwikkelen, waaruit 
ook een nieuwe kata-reeks uit is ontstaan. Terwijl Jaap zijn nieuwe 
kata in zijn woonkamer aan het lopen was, sprong zijn kat ‘Yuki’ op 
en poseerde in dezelfde houding als Jaap. Hierbij wist Jaap meteen 
dat de nieuwe kata-reeks door het leven zou gaan als Yuki Shodan, 
Nidan en Sandan. Zo was deze stage gebouwd rond de kata “Yuki 
Shodan”. 
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Na een stevige warming-up zijn we meteen met de verschillende 
Bunkai onderdelen uit Yuki Shodan begonnen, waarbij Jaap eerst de 
principes van zijn kata uitlegt, waarna wij deze bewegingen in 
groepen van twee konden gaan trainen. Nadat we alle onderdelen 
doorgelopen hadden, konden we de kata gaan lopen. Hierbij kwam 
ook nog een conditie-aspect bij kijken, aangezien Jaap de intervallen 
tussen het lopen van de kata steeds verkortte totdat we de kata 
achter elkaar door gingen lopen. 
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Maar een jubileum moet natuurlijk ook gevierd worden, na het 
afgroeten kon iedere karateka een drankje inschenken en wat te eten 
pakken, waarbij iedere karateka een persoonlijke certificaat ter 
aandenken aan het jubileum in ontvangst mocht nemen. Al met al 
was het weer een geweldige stage van sensei Jaap Smaal waar we 
weer van genoten hebben!  
Tekst door Ivar, foto’s door André Brockbernd 
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In Sopot, noordelijk Polen, werd deze zomer een internationaal 
Shotokan – karate evenement georganiseerd. Onze sensei Frans 
heeft hierbij zijn 7e dan behaald. Deze eervolle dangraad heeft hij 
ontvangen vanwege zijn bijna 35 jaar lange ervaring en inzet voor het 
verspreiden, ontwikkelen en overdragen van karate.  
 

 
 

 
 
Frans heeft keihard gewerkt om de 7e dan te mogen ontvangen. De 
stages bestonden uit 4 trainingen per dag! Sensei Robert Hamara en 
de leraar van Frans, Jaap Smaal, hebben hem tijdens deze stages 
beoordeeld. We zijn hartstikke trots op onze sensei, en het is bovenal 
meer dan verdiend! 
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Deel één: Karate Kid, Kuro Obi en Ip Man  
De ‘r’ is bijna alweer in de maand, wat betekent dat zelfs karateka’s 
wat vaker op de bank te vinden zijn. En eenieder die vechtkunst 
beoefend, zoals wij Shu-Ken-Ma-Shi-ers, zal naar waarschijnlijkheid 
een goede vechtfilm of een film waarin precies onze hobby centraal 
staat, dan zeker kunnen waarderen.  
 
De Karate Kid trilogie (originele!), met de eerste film uit 1984, met  
Ralph Macchio en de legendarische sensei gespeeld door Pat Morita, 
behoort onbetwist tot die laatste categorie. Wanneer je als karateka 
deze films nog niet gezien hebt, moet je je even diep schamen, en 
snel gaan kijken! (of in ieder geval deel één!)  “Wax on, wax off.”  
Deel één begint met Daniel Larusso, een puber die verhuist met zijn 
moeder naar Los Angeles, waar hij het niet zo naar zijn zin heeft want 
hij wordt gepest door wat etters. Sensei Miyagi (foto) leert Daniel 
uiteindelijk karate, maar daarmee ook dat er meer achter een 
vechtkunst schuilt dan enkel vechten. Prachtige klassieker, must see.  
 

 

“Man who can catch fly with chopstick, can accomplish anything.” 

Een tweede film waarin karate centraal staat, is wellicht wat minder 
bekend. Van deze film is het je vergeven als je deze nog niet gezien 
hebt. Kuro Obi, vertaald ‘zwarte band’ vertelt het verhaal van drie 
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leerlingen van een karatemeester. Hun meester is stervende en de 
drie zijn in competitie met elkaar om de band van hun meester te 
erven, wat symbool staat voor het meesterschap van de dojo, wat 
een hele eer is. Het plot speelt in 1932, het Japanse leger probeert 
dojos over te nemen voor hun eigen voordeel. Het kiezen tussen het 
meewerken met het leger of een eigen pad te kiezen, tussen goed is 
en slecht, staat centraal in de film. Met ware karateka’s die spelen in 
de film, beide van Goju Ryu en Shotokan, is het zeker vermakelijk en 
mooi karate wat er ten tonele gebracht wordt.  
 

 
 
Ip Man is bekend als de leraar van Bruce Lee, en beoefende Wing 
Chun kung fu. Tijdens de inval van de Japanners in China (1937-1941) 
heeft hij velen zichzelf leren verdedigen. Hij is degene die Wing Chun 
verspreidde en over de gehele wereld heeft geïntroduceerd. Over zijn 
leven zijn vijf films gemaakt, te beginnen met Ip Man 1, met de 
fantastische acteur en beoefenaar van verschillende vechtkunsten, 
Donnie Yen.   
 

       Veel kijkplezier. Meer films volgende krant!  

Yip Man (de echte) 
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Een karateclub te Utrecht, 
Wil zich met de huisregels verzoenen. 
En voorkomt dat er iemand de vloer steeds moet boenen. 
Dus iedereen doet bij de deur zijn schoenen uit, 
Maar achteraf bleek dit een slecht besluit, 
Want sindsdien loopt iedereen naast zijn schoenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Japanse “geta’s”  
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Augustus 
Rob Spoel    24 
Vera Bommeljé   30 
Alexander Roodenburg 31 
 
September 
Tessa Bosch   3 
Frans Baggen   6 
Dylan Maassen   14 
Yubi Mual    14  
Elmo Diederiks   18 
 
Oktober 
Michel Hamakers  7 
Thibaut Niels   11 
Meindert Wolters   11 
Rob van Bijnen   15 
Boris Baggen   18 
Ingrid Baggen   26 
 

 

 

 
 
 
 
 
  


