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Voorwoord. Frisse moed 

Na een vakantie lang de batterij opgeladen te hebben tot honderd procent, of 
hopelijk in ieder geval een hoog percentage, is het nu dan weer tijd om te 
beginnen met het ‘normale’ leven (als je nog niet er alweer mee begonnen 
was). Na een tiental suskes en wiskes uitgelezen te hebben deze zomer – ze 
blijven leuk – ruil ik die hoogwaardige literatuur weer in voor de zware 
studieboeken. 
 
Ik schrijf dit voorwoord in de pauze tussen colleges, ik herken hier de 
studiegenoten nauwelijks vanwege de gebruinde gezichten, haha. De meesten 
waren graag wat langer op hun vakantiebestemmingen gebleven, maar 
moesten toch weer naar ‘home, sweet home’. Zelf ben ik blij dat het allemaal 
weer begonnen is, het duurde allemaal veel te lang. Na er lang naar uit hebben 
gekeken, kunnen we nu namelijk weer op donderdagen en zaterdagen gaan 
trainen. Met een dosis frisse moed weer 
lekker er tegenaan! Het nieuwe 
karatejaar wordt vergezeld met een 
nieuwe clubkrant, veel leesplezier. 
 
Tip! Hou alvast het weekend van 7 
oktober vrij voor een zeer bijzondere 
karatestage in Zeist, onder leiding van 
niemand minder dan Sensei Pascal 
Lecourt, op zaterdag 7 en zondag 8 
oktober. Sensei Lecourt (7e dan) is een 
geweldige karateka en was in vroegere 
tijden leerling en assistent van sensei 
Kase, een van de legendarische 
meesters die ooit karate hebben 
geïntroduceerd in Europa. Lecourt heeft 
het dus niet van de minste geleerd. Het 
is natuurlijk leuk om met een grote 
groep Shukenmashi’ers te gaan 
 
We gaan er ook dit jaar weer een leuk 
karatejaar van maken! Hajime 
Redactie 
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Agenda 

 

Oktober 
7, 8  Sensei Pascal Lecourt (7e dan) bij Dokan, Zeist  
 
 

 
 

Ken je ze allemaal nog? 
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Dieren in de Japanse kunst  
In Japanse kunstwerken komen veel dieren voor, bijna altijd hebben deze een 
symbolische betekenis. De meeste van deze symbolen kennen hun oorsprong 
in China. 

 
Dieren worden veelal geassocieerd 
met goden, het kunnen namelijk 
reïncarnaties zijn van goden. Er zijn 
dieren met goede maar ook met 
slechte eigenschappen. De vos, 
kitsune, speelt net als bij ons een 
grote rol in het bijgeloof. Vaak werd 
de vos als slecht omschreven; Japanse 
kinderen worden in verhaaltjes 

geleerd dat de vos een bedrieglijk beestje is, en dat je je vooral niet zo moet 
gedragen (Reinaert de Vos!). Kitsune zouden ook in mensen kunnen 
veranderen, en werden vaak met heksen geassocieerd. (Linksboven: De 
Hokkaido vossoort) 
 

   
V.l.n.r.: Reynaert den Vos (1260); De maan over de Musashi-vlakte door Yoshitoshi 
(omstreeks 1890); Kitsune-tsuki door Hōhashi Gyokuzan (uit de Edo-periode 1603-1868).  
 
Kitsune-tsuki was in de Heian-periode voor het eerst omschreven, en het is een 
benaming voor vele geestesziektes. Het betekent letterlijk: de staat van 
bezeten zijn door een vos. Het slachtoffer is meestal een vrouw; waarbij gezegd 
wordt dat haar gezicht zal veranderen in een vos. De vos krijgt controle over de 
wil van de vrouw. In Japan wordt nog steeds door sommigen geloofd dat je 
bezeten kan zijn door een vos.  
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Eenden en ganzen, maar vooral de mandarijn-eenden, worden altijd met z’n 
tweeën afgebeeld. Het is dan ook het symbool voor een gelukkig huwelijk, voor 
trouw zijn aan elkaar. 
 

 

In Japan kwam de tijger niet voor. Het symbool is via handel met China naar 
Japan gekomen en in de Japanse kunst terechtgekomen. In de Chinese 
mythologie  staat de tijger voor yin, voor het woeste, terwijl de draak juist 
welvaart symboliseert (yang). De twee zijn elkaars gelijke en zijn dan ook vaak 
samen afgebeeld. Nog steeds zijn de draak en de tijger veel in de Japanse 
cultuur te vinden, bijvoorbeeld in manga.  

Vaak wordt de tijger ook afgebeeld in bamboe, waar deze zich in verstopt. De 
tijger en de bamboe symboliseren dan samen de wind. De grootse koning van 
het dierenrijk moet zich toch onderwerpen aan de krachten van de natuur (de 
wind).  

 

 Tijger in bamboe door Ogata Korin (Edo-periode) 

 
De tijger is tevens het symbool van het shotokan karate, waar het in een cirkel 
is afgebeeld. De tora no maki , opgerolde tijger, of ‘tiger scroll’, symboliseert 
dat de kracht (de tijger) onder controle is (de cirkel). Het toont de geest van 
karate-do. We trainen de lichaam en geest tot krachtige wapens, maar we 
gebruiken deze gecontroleerd door ons verstand.  
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Tora no maki 

 
 
De haan symboliseert geluk, blijheid en de zon. Het is een yin-teken, en wordt 
vaak samen afgebeeld met andere tekens voor geluk; vlinders of pioenrozen 
(dat laatste symboliseert rijkdom). Het is momenteel trouwens het jaar van de 
haan! 
 

 
Haan door Ito Jakuchu (Edo periode) 
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De kraanvogel, tsuru, wordt net als de haan geassocieerd met geluk, maar ook 
met een lang leven. Het geloof was dat tsuru honderden jaren oud zouden 
kunnen worden. Vaak zie je bij huwelijken veel kraanvogels afgebeeld. Er is een 
Japans gezegde dat luidt tsuru no hito koe, betekent ‘een woord van de 
kraanvogel’. Het betekent dat diegene het laatste woord heeft. De kraanvogel 
wordt dus beschouwd als heel hoog; het vogeltje wordt dan ook gezien als een 
nationale schat. De kraanvogel die zich uit het water verheft, symboliseert een 
transformatie van energie. De vogel is ook belangrijk voor karate trouwens, zo 
hebben we de kata Gankaku, kraanvogel op een rots, waarbij balans houden op 
één been belangrijk is. Maar ook in de oorsprong van karate, het stamt 
namelijk af van Shaolin witte kraanvogelstijl(en). 
 
 

 
Kraanvogels door Ito Jakuchu, circa 1760.   
 
 
Laozi, Confucius en Boeddha worden ook door middel van natuurobjecten 
afgebeeld. Laozi is de bamboe die sterk is door te buigen in de wind; Confucius 
is de pruimenboom die bloeit terwijl het nog sneeuwt en Boeddha wordt 
afgebeeld met een pijnboom, die blijft eeuwig groen, zelfs in de 
wintermaanden. Michel 
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Training van sensei René Smaal was weer een feest 

De foto’s spreken boekdelen, het was weer een ontzettend leuke en leerzame 
training van de voormalig Europees kampioen. De training van sensei René 
stond in het teken van hard werken, zweten maar bovenal lekker bewegen en 
genieten. Foto’s J. Roelofsen 
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Welke heuppositie is dit? Antwoord vindt je bij verjaardagen, laatste pagina, rechts onderaan! 
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Uit de Mencius (300 v.Chr) 
 

'De goedheid van de menselijke natuur is als de neiging van water om naar 
beneden te stromen. Zoals er geen water is dat niet naar beneden stroomt, zijn 
er ook geen mensen die geen goedheid bezitten.' 
 
Je kunt water indammen en geleiden, en je kunt ervoor zorgen dat het op een 
berg blijft liggen zonder naar beneden te stromen. Maar is dit de ware natuur 
van water? Het gedraagt zich zo door wat je ermee hebt gedaan. Op dezelfde 
manier kun je ook mensen van het goede pad afbrengen. 
 
 

 

 
Eenieder draagt een kiem van goedheid in zich. We hebben alles aan het begin 
van ons leven in ons, dezelfde potentie om een wijze te worden; dit is iemand 
die in staat is een omgeving creëren waarin iedereen kan gedijen. We zijn 
helaas geneigd deze kiemen te verwaarlozen. We raken in de ban van onze 
laagste instincten; jaloezie, woede en rancune. Dit is schadelijk voor onszelf, en 
iedereen om ons heen. 
 
Goedheid ontwikkelen, hoe doe je dat? Elke vriendelijke daad - hoe klein ook - 
met aandacht uitvoeren zal een warm gevoel geven. Als je dit gevoel opmerkt, 
probeer dit te zien als motivatie om ermee door te gaan. Degenen die met onze 
goedheid in aanraking komen, voelen zichzelf geroepen beter te gedragen en 
op hun beurt verder te gaan met het opkweken van hun kiem van goedheid. 
Michel 
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Verdieping in karate 4 Groetjes 
Gegroet! Alweer een vierde achtergrondartikel wordt u gepresenteerd, waarbij 
eenieder zich wegwijs kan maken in de wereld der karate. Na het behandelen 
van het opvouwen van je gi en het uiteenzetten van al die verschillende 
trainingsvormen van de karate-do is het tijd om ons eens te buigen over het 
groeten in karate. Waar westerlingen elkaar een hand geven of gedag 
toeroepen, volgt men in karate een begroetingsvorm die voortkomt uit de 
oosterse gewoonte om een bescheiden buiging naar elkaar te maken. 
 
Binnen de dojo wordt er op verscheidene momenten gegroet, bij het betreden 
en verlaten van de dojo, bij het beginnen en eindigen van een karate training 
en richting je trainpartner of tegenstander bij het begin en einde van een 
oefening of wedstrijd. Dit alles kan voor een beginner ingewikkeld overkomen, 
maar in werkelijkheid is het allemaal heel eenvoudig. Hier leest u alles over hoe 
en waarom wij groeten. 
 

 
Wat een gegroet! 
 

Binnenkomst en vertrek 

De eerste groet is bij het betreden van de dojo. De dojo is de dojo omdat je 
daar gaat trainen. Dojo betekent namelijk letterlijk: "plek waar ik mijn weg 
beloop" of "plek waar ik leer". Dat leren gaat optimaal wanneer je je volledig 
kunt concentreren op de karate training. Daarom is het bij het betreden van de 
dojo handig om even stil te staan bij het achter je laten van allerlei dingen die 
niets met karate te maken hebben zoals school, Sinterklaas die weer naar 
Nederland komt, werk, of dat je de vuilnis voor morgen nog buiten moet 
zetten! Ook is het zo dat bij karate bepaalde manieren en gedragingen horen, 
zoals niet in je neuspeuteren, niet op de bank gaan zitten en niet door de 
sensei heen praten. Dit zijn dingen waar je op straat misschien minder mee 
bezig bent. Om jezelf hieraan te herinneren is het dus ook handig om even te 
groeten bij het betreden van de dojo, waarbij men even twee seconden in de 
deuropening staat met zijn gezicht naar de dojo, en men een kleine buiging 
maakt. Deze handeling wordt ook gedaan tijdens het verlaten van de dojo. 
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Alleen sluit je daar je aanwezigheid in de dojo af en betreed je weer de grond 
buiten de dojo, waarna je weer naar hartenlust in je neus mag peuteren.  
 

Wanneer je echter aan het begin van een training te laat bent, doe je het net 
anders. In dat geval betreed je de dojo, maar ga je vervolgens op je knieën 
zitten en maak je een buiging richting de sensei wanneer hij of zij jou groet. 
Hierna kun je direct meedoen met de training.  
 

Het begin en einde van de training 

Eenmaal binnen, begint op een gegeven moment de training. Bij het begin van 
de training gaat de sensei met zijn rug naar de vlag van de club zitten, waar de 
rest in een kwartcirkel op zijn knieën omheen gaat zitten. De hoogst 
gegradueerde zegt "mokuso" en we leggen onze handen in elkaar en 
concentreren ons op onze ademhaling. Dit is een moment waarop we tot rust 
proberen te komen en ons er mentaal toe zetten om ons volledig op de training 
te concentreren. Onder ons gezegd: Als je toch wel naar de wc moet is dit het 
moment waarop je daarachter komt. Dit moment wordt afgesloten met de 
woorden: “mokuso jame”. Ook aan het einde van de les beginnen we met de 
mokuso, gevolgd door al het onderstaande.  
 

 
 

Shomen ni rei 
Vervolgens draait de sensei zich om en keert hij zijn gezicht richting de vlag. De 
hoogst gegradueerde zegt dan: "Shomen ni rei". Dit kan vertaald worden als 
naar voren groeten. Ook al lijkt het alsof we op dat moment naar de vlag 
groeten, waar we eigenlijk naar groeten is iets veel belangrijkers, namelijk de 
tekst op de vlag. Shu ken ma shi is niet alleen de naam van de club, maar 
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verwoordt ook de bedoeling van de karate trainingen. Vrij vertaald betekent 
het: het slijpen van de steen. Dit is een opdracht die je jezelf kunt voor leggen. 
Bij het groeten naar de vlag, en dus naar de tekst erop, herinner je jezelf eraan 
waarom je ook al weer aan het trainen bent en spreek je met jezelf af om zo 
goed mogelijk aan die opdracht te voldoen. Je groet dus niet naar een vlag, of 
naar de club of naar de karate. in tegendeel, je groet eigenlijk naar een 
afspraak die je met jezelf aan gaat. Jij gaat de steen slijpen, waarbij jij zowel de 
steen als de slijper bent. 
 

Sensei ni rei 
Voor de tweede keer groeten draait de sensei zich weer tot zijn leerlingen. Nu 
wordt er "sensei ni rei" gezegd. Dit betekent dat we gaan groeten naar onze 
sensei. Dit hoeft geen eerbetoon te zijn en het heeft ook niets te maken met 
ondergeschiktheid. Het betekent alleen dat je de sensei gedag zegt en dat je de 
afspraak maakt dat hij zijn best zal doen om jou iets te leren, en dat jij je best 
zult doen om daar goed naar te luisteren. 
 

Otogai ni rei 
Er wordt nog een derde keer gegroet onder de noemer "otogai ni rei". Dit is 
een groet richting alle andere aanwezigen, je hebt elkaar immers nodig om 
samen te kunnen trainen. We staan stil bij het feit dat we respectvol met elkaar 
om moeten gaan en elkaar zo goed mogelijk in de gelegenheid moeten stellen 
ieder zijn ontwikkeling door te maken. 

 

 

 
 
Aan het begin en eind van een oefening 

Wanneer je met een partner een oefening gaat doen maakt men, aan het begin 
en na afloop, een staande buiging richting elkaar. Dit is om gewoon hallo te 
zeggen, en te zeggen dat je elkaar zal respecteren en je je zult houden aan de 
omgangsvormen en normen die gelden binnen karate. Het groeten voor een 
kata heeft eigenlijk dezelfde functie, alleen heb je geen partner en gaat het 
vooral om je eigen mentaliteit en gedrag. 
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Kort gezegd 

Groeten is een essentieel onderdeel van het beoefenen van karate. Niet zo zeer 
vanwege de handeling, maar de betekenis die erachter zit. Alle groetmomenten 
hebben gemeen dat het de karateka in de gelegenheid stelt even aandacht te 
schenken aan zichzelf en aan zijn of haar trainingspartner. Karate is zowel een 
weg als een doel. Daarbij is het altijd belangrijk om zo goed mogelijk zicht te 
houden op de weg en het doel. Alle groetmomenten kunnen worden gezien in 
het kader hiervan, naast het gegeven dat karate een sociale bezigheid is 
waarbij de rol van beleefde omgangsvorm ook onmisbaar is. 
Pseu-do 

 

 

 

 

 

 

 
Sensei Frans Baggen en sensei René Smaal  
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Puzzels! Door Pseu-do  
De grijze kolom dient een woord te vormen in deze Zweedse puzzels! 
Stuur je twee woorden van de grijze kolommen in een mailtje naar 
clubkrant@shukenmashi.nl, onder de pientere puzzelaars wordt zowaar een 
prijsje verloot! Inzendingen tot 1 december 
 

Puzzel 1 

1. First ...... then see what happens.  
2. Dit versnelt de draai, mits de ellenbogen elkaar raken.  
3. Dit maakt de meest eenvoudige kata toch best ingewikkeld.  
4. Soort kumite.  
5. Assistent leraar.  
6. Deze hand is wat teruggetrokken maar mag niet vergeten worden.  
7. Zonder .... doet ’ie het nie.  
8. Drinkbare hand. 
9. Karate techniek op het hoogste niveau. 
 
 
 

 
  

mailto:clubkrant@shukenmashi.nl
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Puzzel 2 

1. Stilte voor en na de training.  
2. Paardenzit.  
3. Omdraaien.  
4. Startsignaal.  
5. Scheepsgerechtelijke veelvoud.  
6. Centrum van massa in je buik.  
7. Ondersteunt je karate, maar pas op dat je je niet overschreeuwt. 
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De zeven zoekers naar de Tao auteur: Eva Wong (vert.) 
Introductie in het taoïsme, meditatie, levenslessen  en bovenal een prachtig verhaal 

Niet vaak overkomt het mij dat ik na het lezen van een 
boek het gelijk nogmaals wil lezen. Ik heb dit boekje 
mogen lenen van onze sensei, waar ik hem zeer 
dankbaar voor ben. Het boek laat je op verschillende 
manieren kennis maken met het taoïsme en het leven 
naar de Tao. Het bevat eeuwenoude blokdruk-geprinte 
illustraties die het verhaal nog meeslepender maken. 
Wat het bijzonder maakt is dat de lezer leert over het 
taoïsme en taoïstische training, maar bovendien 
beschrijft het boek een fantastisch volksverhaal wat 
heerlijk doorleest.  
 

Het origineel is door een onbekende auteur geschreven omstreeks 1500 in 
China. In 1990 is het vertaald door Eva Wong in het Engels en later is er ook 
een Nederlandse vertaling gekomen. Centraal staan het leven en de avonturen 
van meneer Wang, die meester is van de Tao. Het mystieke verhaal beschrijft 
zijn zoektocht naar de Tao, maar ook die van zijn zeven leerlingen. Om de Tao 
te bereiken is een training nodig die voor elk van de zeven zoekers verschillend 
is. Er zijn vele obstakels die overwonnen moeten worden.  
Let op! Hieronder volgen spoilers. (Grapje)  
 

   
 
Wat is de Tao dan precies? Het is erg moeilijk om dit zo uit te leggen, maar de 
Zeven Zoekers leert ons vooral hoe we kunnen streven om te leven naar de 
Tao. Taoïstische training staat centraal in dit boek. Op twee manieren wordt 
het uitgelegd, enerzijds verklaart meester Wang de wijsheden die hij vergaard 
heeft in dialoogvorm aan zijn leerlingen, maar ook leer je door middel van het 
lezen van de avonturen van de Zoekers. Dit maakt het boekje uiterst bijzonder. 
Doordat het verhaal zo tot de verbeelding spreekt, blijven de talrijke 
boodschappen beter hangen, maar ook kunnen veel aspecten beter uitgelegd 
worden op deze manier.  
 
Wat tijdens het lezen wel een beetje zorgt voor een uitdaging zijn de namen 
van de leerlingen van de Tao. Ma Tan Yang, Wang Ch’ung Yang, Sun Pu-Erh, 
Ch’iu Ch’ang-ch’un en Liu Ch’ang-sheng… Echter berust deze naamgeving op 
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taoïstische wijsheden, zo betekent Pu-erh zoiets als ‘geen tweede Weg’, er is 
maar één pad, waar niet van afgeweken moet worden. Ch’ang-sheng: ‘lang 
leven’, het streven naar de Tao is een manier om een lang en gezond leven te 
behouden, zo was de gedachte. 
 
Om de Tao te bereiken moet eenieder zijn of haar zelfzuchtigheid compleet 
opgeven, door middel van discipline en stabiliteit van de geest. Ook moet er 
totaal geen sprake zijn van gierigheid. Het verlangen naar mensen, dingen en 
de wereld moet overwonnen worden. De zeven leerlingen proberen elk op een 
eigen manier de verlichting te bereiken, maar hiervoor moet ook het meest 
onverzettelijke deel van het ego overwonnen worden. Voor Wang Ch’ung Yang 
is het zelfgenoegzaamheid, voor Sun Pu-erh is dat haar intelligentie. Maar ook 
libido, trots, starheid en competitiviteit zijn blokkades op de Weg.  
 
Om de Tao te bereiken dient men veel op te geven. Voor Ch’iu Ch’ang-ch’un is 
het offer wat hij dient te doen het grootst, hij offert zelfs zichzelf op om een 
ander leven te redden, maar bereikt zo ook de Verlichting en gaat naar de 
Hemel. 

 
Een voorbeeld van een schitterende illustratie, je kijkt je ogen uit!  
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Behalve het feit dat Wang Ch’ung Yang getrouwd is en een zoon heeft, maakt 
zijn rijkdom en sociale positie in het dorp het moeilijk om zijn grootste wens in 
vervulling te laten komen, het streven naar de Tao. Zijn familie begrijpt niet wat 
hij wilt en waarom. Hij doet daarom alsof hij doodziek wordt en stiekem sluipt 
hij op een nacht zijn ziekbed uit, weg uit het dorp. Dit is het leven van een ware 
taoïst, complete afzondering van al het aardse. Meester Wang bereikt 
uiteindelijk de verlichting en gaat naar de Hemel. Later in het verhaal, als zijn 
volgelingen naar het dorp terugkeren, blijkt dat zijn vrouw van verdriet 
gestorven is en zijn zoon is verhuisd naar elders, bovendien is het dorp 
compleet vervallen.  
 
Een van de monniken zou om de Tao te bereiken, al zijn (lust) verlangens 
volledig moeten loslaten. Om dit te bereiken gaat hij wonen in een bordeel, 
maar mediteert er alleen maar. Zo wordt hij constant geconfronteerd met zijn 
gevoelens, om deze uiteindelijk te kunnen overwinnen. Het verhaal is bizar en 
bovenmenselijk, maar dit zorgt ervoor dat het ook tot de verbeelding spreekt. 
Het zal je lang bijblijven. 
Door Michel 

 
Wil je er meer over weten of heb je er vragen over: vraag het de Sensei (die 

weet er wellicht veel meer van dan de schrijver van het betreffende artikel) 

 
 

Het boekje is vrij zeldzaam, maar na wat 

zoeken heb ik het zelf ook kunnen aanschaffen 

in de Nederlandse vertaling. Mocht je het 

willen lezen, de Engelse vertaling ‘Seven Taoist 

Masters’ is makkelijker te vinden, maar anders 

mag je het boek ook van mij lenen (wel 

voorzichtig ermee zijn!). 
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Nieuw lid! Welkom Dennis 
Dennis (25) heeft al op jonge leeftijd (7!) 
zijn eerste karatelessen gevolgd in 
Noordwijkerhout. In Groningen, waar hij 
economie ging studeren, genoot Dennis 
met volle teugen van het studentenleven. 
Nu hij in Utrecht is gaan wonen met zijn 
vriendin wilde hij weer karate gaan 
trainen, en vond een dojo, namelijk de 
onze. We heten je van harte welkom, 
Dennis! 
 
Dennis groeide op in Noordwijkerhout, 
dichtbij de zee. Hij heeft daar vooral 
kumite getraind, tot zijn 19e (vaak wel vier keer per week!) Hij heeft op 
noemenswaardig hoog niveau wedstrijden gedaan, met veel successen. Het is 
bijzonder hoe zijn ouders hem steunden en hem naar alle wedstrijden 
toebrachten, want hij moest werkelijk van ‘hot naar her’. Dennis vertelt trots 
dat hij op de open Eindhovense kampioenschappen ooit is geëindigd op de 
eerste plek, en twee keer op rij derde was van de KBN in zijn klasse. Fanatiek 
was hij dus zeker, hij weet nog de naam van een tegenstander waarvan hij ooit 
verloren heeft! Het was erg leuk dat zijn zusje ook karate deed, er werd thuis 
dan ook veel geoefend.   
 
Toen Dennis in Groningen ging studeren vond hij helaas geen leuke dojo in de 
shoto kan karatestijl. Maar hij had ook zijn handen vol aan de studie en een 
studentenvereniging. Na een bachelor in economics, heeft hij een premaster 
econometrie gedaan. Daarna wilde hij weer terug naar de randstad, waar hij 
veel vrienden heeft. Nu is hij in Amsterdam aan het studeren, hij doet de 
master econometrie. Econometrie is een studie waarin statistiek en wiskunde 
wordt toegepast om modellen te maken die economische situaties het best 
kunnen beschrijven. Naast op papier rekenen dient men ook aardig wat te 
programmeren, wat hij ook erg interessant vindt. Dennis weet nog niet zo goed 
wat hij wilt gaan doen als hij klaar is met zijn master, maar wilt dit jaar zich daar 
meer in oriënteren. 
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Naast karate doet Dennis al sinds dat hij twee jaar oud was aan gamen. Het 
eerste spel wat hij speelde was een Donald Duck spelletje waarbij de letters 
van het alfabet op het toetsenbord zo snel mogelijk gevonden moesten 
worden. Hij speelt nu allerlei spellen, vooral puzzelspellen, waarbij raadsels 

opgelost moeten worden, maar ook World 
of warcraft en schietspellen. Een titel die 
hem nauw aan het hart ligt is Doom 2: Hell 
on Earth, een ‘ware klassieker’. Met vier jaar 
oud was het best een eng spel om te spelen 
– het is een zogeheten horrorshooter -, 
maar na het gesmeekt te hebben bij zijn 
vader mocht hij het spelen. Bepaalde delen 
vond hij echter toen zo eng, dat hij zijn 
vader vroeg om die delen te spelen! 
Vandaag de dag speelt hij het spel af en toe 
even, om herinneringen op te halen.  

 
Zoals gezegd is Dennis al vanaf jonge leeftijd bezig met karate. Hij is ooit 
begonnen omdat zijn vader wilde dat hij wat meer van zich af kon bijten, hij 
werd op jonge leeftijd gepest. Bij de eerste karate-les was hij gelijk verkocht, 
het was werkelijk liefde op het eerste gezicht. Dennis had een sport gevonden 
waar hij zijn energie in kwijt kon, maar ook rust kon vinden en ontspanning. De 
twee sensei’s van de dojo waren streng, maar rechtvaardig. Als de jongens niet 
luisterden moesten ze tien keer opdrukken, maar soms ook twintig keer, of 
dertig! Maar dit beviel hem wel, want in de dojo was (en is) iedereen gelijk. ‘Als 
hij iets uithaalde, moest hij tien keer opdrukken, maar als ik datzelfde deed, 
moest ik dat ook natuurlijk.’ Natuurlijk waren de sensei’s ook wel in voor een 
lolletje af en toe, Dennis heeft er naar eigen zeggen ook veel gelachen. 
 
Hij heeft nu weer een leuke dojo gevonden, het niveau is volgens hem hoog en 
de mensen zijn vriendelijk. Het is heerlijk om je hoofd te kunnen legen na een 
dag studeren, en dit lukt goed met het trainen. Dennis heeft nu als hoofddoel 
om de bruine band een keer om te wisselen voor een zwarte. Kumite vind hij 
nog steeds leuk, maar hij wilt zich meer focussen op kata en kihon, en deze 
zoveel mogelijk perfectioneren.  
Door Michel 
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Wie met de stroom van verandering mee gaat, kan de volmaakte 
mens worden. De taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop 

der dingen, maar daar spontaan maar wel bewust in mee te gaan. 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* van Wikipedia. Auteur onbekend 
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Karate band 
Na jarenlang doorzetten en eindeloos trainen,  
is bij een karateka de mentale zwakte verdwenen.  
Want alleen met volharding en onvoorwaardelijk beleid 
Kan een mens beweren dat het een karate leven leidt. 
Beginnend bij wit en via geel naar zwart, 
met de jaren verandert een bloedpomp in een karate hart. 
 
Maar welke kleur band je ook om je middel windt, 
de belangrijkste graad is iets wat zich in jou bevindt.  
Stof verteert, een kleur vervaalt, 
het enige wat duurt is wat je samen behaalt.  
De belangrijkste graad is tegen slijtage bestand. 
Het is niet van stof, maar zit in jou, 
 
de warme band. 
Pseu-do  
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誕生日- (Verjaardagen) 

 

 
Oktober 
3  Klaas Danhof 
7 Michel Hamakers 
11 Meindert Wolters 
26  Ingrid Baggen 
 
November 
13 Dennis de Jong 
15 Wen Liem 
27 Erik Kydyrov  
 

 

 
 
Tanjōbi omedetō!  

Gefeliciteerd met je verjaardag!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je tips, suggesties of wil je een stukje schrijven in de clubkrant? 
Clubkrant@shukenmashi.nl 
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