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Voorwoord. Trots!  
Drie uur lang hebben twee Shu Ken Ma Shi’ers hun karate moeten laten zien, 
tijdens het dangraadexamen van de World Shotokan Ryu dat op 9 december 
2017 gehouden werd te Apeldoorn. Onze clubleden Vera en Michel zijn met 
vlag en wimpel geslaagd voor de zwarte band, 1e dan. Onder het toeziend oog 
van een examencommissie, bestaande uit 4 oud-bondscoaches, houders van 8e 
dan, 7e dan, 6e dan, en 5e dan waren we getuige van een schitterend examen. 
Van harte gefeliciteerd allebei. We zijn hartstikke trots op jullie! 

 
V.L.N.R. Michel, Michel, Vera, Sensei Frans, Dennis, Sensei Jaap! 
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Maar voordat we kerstvakantie gaan vieren en gaan genieten van de behaalde 
Dangraden zullen ook wat karateka opgaan voor hun volgende kyugraad, op 18 
december! Heel veel succes! 

 

Naast al dit geweldige karate is er ook heel mooi ander nieuws! Sam is op 
donderdag 8 december vader geworden van Loes Nina!  

Gefeliciteerd Sam en Femke! 

 

Aan allen, fijne kerstvakantie en een goede jaarwisseling. Heel veel plezier en 
voortgang gewenst, in karate en ook daarbuiten, in het nieuwe jaar! Ossu  

(Hieronder: Japanse makaakjes, even een warm bad in de koude winter!) 
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Loslaten van trauma’s en spanningen 

Stabiliteit en evenwicht terugkrijgen door schudden en trillen 

TRE (trauma en tension release exercises) is een methode die kan helpen bij het 
verminderen van stress, maar ook bij het verwerken van trauma’s. Waar 
westerse methodes vooral gebaseerd zijn op praat-therapieën, is TRE gebaseerd 
op bewegingsoefeningen (voornamelijk trillen) van het lichaam. Tanja heeft 
hierover een verslag gemaakt voor een vak op de universiteit van Wenen. Ze 
heeft daarvoor ook een aan een TRE-sessie meegedaan. Dit artikel is gebaseerd 
op haar verslag. 

 

De oefeningen zijn ontwikkeld door dr. David Berceli, die in negen 
verschillende landen gewerkt heeft waar massatrauma’s zoals oorlog en 
natuurrampen grote delen van de bevolking geraakt hebben. De therapie is 
gebaseerd op de menselijke en dierlijke reacties temidden en na traumatische 
ervaringen. Iedereen kan de TRE-oefeningen doen, aangezien het makkelijk te 
leren is. TRE kan naast andere stress-verminderende oefeningen gedaan worden 
en naast andere therapieën.    

 

Het menselijk lichaam reageert, ondanks verschillende culturele afkomsten, 
hetzelfde op angst. Dit is de foetushouding, waarbij de belangrijkste 

lichaamsdelen zoals het hoofd beschermd 
worden van het gevaar. Na een trauma kan 
het voorkomen dat op verschillende 
momenten, mensen (maar ook dieren) 
reageren met instinctieve trillingen. Dit is 
een hele goede, gezonde reactie van het 
lichaam.  

 

 

 

TRE zijn simpele stretch- en ontspanningsoefeningen, met als doel de correcte 
lichaamsfunctie weer te herstellen of een instinctief trillen te activeren wat het 
lichaam weer in balans kan brengen, in stresssituaties of na een trauma 
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Een zeer illustratief voorbeeld is de reactie van een ijsbeer na ‘een 
achtervolging’ door een helikopter met biologen die de hoeveelheid en 
gezondheid van ijsberen op de noordpool in kaart wilden brengen. De ijsbeer 
ging een tijd na de achtervolging zeer heftig trillen, waarbij de beer de 
bewegingen van het vluchten herhaalt. Volgens onderzoekers is het een manier 
om na een shock of trauma, evenwicht (homeostase) terug te brengen in het 
lichaam. Deze trillingen gebruiken een grote hoeveelheid energie, dit is waarom 
dieren het mechanisme alleen evolutionair behouden hebben door de noodzaak 
van het overleven.  

Youtube: ‘Trauma bear’, https://www.youtube.com/watch?v=eT4060GeodI 

 

Vaak blijven na een stress-situatie veel spieren aangespannen, wat blijvende 
gevolgen kan hebben. TRE zorgt ervoor dat de spieren die door de stresssituatie 
samentrekken kunnen ontspannen, door te schudden en trillen, wat ook 
instinctief kan gebeuren. Ook helpt het schudden het hormoonsysteem, wat uit 
balans is geraakt (zie kader). 

 

 

 

De biologie?  

De trillingen zorgen voor een tegenreactie 
voor de te zware belasting van het lichaam 
door de stress en/of de traumatische ervaring. 
De overbelasting wordt toegeschreven aan 
contractie van de iliopsoas (zie ook Frans’ 
artikel!) en activatie van de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as (hypothalamus, pituitary, 
adrenal cortex of HPA-as), wat leidt tot 
afgifte van cortisol. Cortisol is een 
stresshormoon wat ervoor zorgt dat stress in 
het lichaam gecontroleerd wordt, maar ook in 
een zin behouden blijft. Bij TRE wordt de 
psoas ontspannen, de HPA-activatie 
verminderd en daarbij ook de energie die is 
‘gevangen’ in het zenuwsysteem.  
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De simpele oefeningen hebben als doel om de flexors, de buigspieren te 
vermoeien. Het trillen begint in de benen en gaat geleidelijk naar het 
bovenlichaam. Omdat reacties op de oefeningen zeer verschillend kunnen zijn, 
wordt het aangeraden om het de eerste keer niet alleen te proberen. 

Een oefening die Tanja heeft gedaan bestond uit het verplaatsen van je balans 
van een voet naar de ander, dit is om in het moment te komen. De oefening 
hierna bestond uit het één voet omhoog houden en dan soort van te gaan zitten 
en weer omhoog te komen. Het had als doel de psoas spieren te vermoeien. 
Daarna werden de armen in drie posities licht gestrekt, waarbij diep geademd 
diende te worden. Bij de vierde oefening werd tegen de muur gezeten, vier 
minuten lang. Dit is om de beenspieren moe te maken. De laatste oefening die 
Tanja heeft gedaan was het zowel in het midden als aan beide kanten 
achterwaarts buigen van de heupen, opnieuw met het drie keer in en uitademen.  

 De werking van TRE wordt door 
veel bronnen bevestigd, voor zowel 
individuen als grote groepen, al is 
het niet veel wetenschappelijk 
bestudeerd.  

 

 

Een memorabele quote was van iemand uit een Sudanees vluchtelingenkamp, 
die zei dat het voelde alsof de oorlog het lichaam verliet.  

Zie ook de dvd Trauma releasing exercises of het boek van Berceli, of volg een 
TRE-cursus (ook in NL).  

Tanja Becher 
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Puzzels	voor	de	karateka! 
Beste karatekaas, bij deze weer wat puzzels voor jullie, stuur de oplossingen 
naar clubkrant@shukenmashi.nl Maar let op! Je moet ook even uitleggen wat de 
oplossingen precies betekenen. Onder de inzendingen van de pientere 
puzzelaars wordt een klein prijsje uitgereikt. 

Oplossing vorige keer: Flappieto en mawashi! 

 

PUZZEL UNO 
1. Halvemaanvormige stand 

2. Ondersteuning door dit lichaamsdeel zal je karate erg hip maken 

3. Geen Suzuki maar een …  

4. Inspirerende sensei van vroeger die veel van kaas hield  

5. Sensei Frans noemt dit ‘De ultieme lichaamstraining’ (dit is een kata!) 

6. Wat je gelijk doet als je de dojo binnentreedt 

7. Je moet het niet zo… zien, eerste dan! 

8. De lijnen in karate moeten dit zijn  
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PUZZEL DUE  

1. Wat een gestamp met deze zijwaartse trap 

2. Uitleg van een kata 

3. Met deze techniek veeg je aanval van de tegenstander zo weg 

4. Belangrijke spier in karate, waar je goed op moet passen (zie ook 
elders in deze clubkrant) 

5. Zijwaartse trap 

6. Op het examen wordt ook gekeken of je het volhoudt 

7. Het zitten in deze positie is even wennen in het begin 

8. Een andere stijl karate, die ook veel beoefend wordt.  

9. Het allerbelangrijkste in karate 
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Psoas, een essentiële spier 

Bron: Blog Max Tack Tai Chi  

De psoas is een heel belangrijke spiergroep die de borstwervels en de 
lendenwervels met onder andere de spieren van het bovendijbeen 
verbindt, net onder het heupgewricht. Een goed werkende psoas 
voorkomt lage rugklachten, bekken- en nierproblemen en platvoeten. Het 
is de spiergroep die onder andere het S-I-gewricht bij het heiligbeen in 
evenwicht houdt. Bovendien is de psoas via reflexen met het middenrif 
verbonden, en beïnvloedt zo indirect de ademhaling. Verder heeft deze 
spiergroep een stabiliserende functie van de buikspieren. Over deze 
psoas-spier bestaat veel verwarring. Vandaar dat ik in dit artikel poog om 
wat zaken te verhelderen. 
 

De iliopsoas maakt het mogelijk de heupen te buigen, 
de romp voorover te buigen of de romp uit liggende 
houding op te heffen. Lopen is een beweging die niet 
wordt geïnitieerd in de benen, maar in de romp. De 
psoas reageert op de subtiele verschuiving in 
zwaartekracht door de romp (centrum) en de benen 
volgen. Lopen is eigenlijk een actie waarbij van laten 
vallen en vervolgens opvangen. Wanneer het lichaam 
naar voren valt ontspant de psoas. Er gebeuren dan 
heel snel een aantal zaken. Antizwaartekrachtspieren 
worden geactiveerd. Het lichaam wordt weer 
opgevangen. Het lichaam loopt vanuit het centrum. Je 
kunt dat bij kinderen nog goed zien. Volwassenen 
hebben de neiging om te lopen door met handen en 

benen te duwen. 

 
Psoas 
Eigenlijk bestaat de iliopsoas uit 3 bundels (iliacus-spier, psoas major en psoas 
minor) met verschillende aanhechtingspunten in de buikholte en één enkel 
eindaanhechting op het bovenste deel van dijbeen. Door samentrekking wordt het 
dijbeen naar de romp gebracht – of omgekeerd. De psoasdelen kunnen ook een 
stabiliserende invloed hebben op de wervelkolom. Psoas en diafragma ontmoeten 
elkaar bij de solar plexus. Energetisch wordt de solar plexus gezien als het 
centrum voor persoonlijke kracht en voor het controleren van onze gevoelens. De 
nieren liggen tegen de psoas aan. Blaas, ingewanden en reproductieorganen liggen 
voor de psoas. Door de vitale en dynamische interactie tussen psoas en diafragma, 
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organen, bloed en zenuwen levert de psoas-spier een belangrijke bijdrage aan 
eenheid in ons lichaam. 
 
 
Lichaamsstructuur 
Een belangrijk fenomeen betreft het volgende. Veel mensen gebruiken helaas 
spieren om de zwaartekracht te weerstaan. Maar spieren zijn er om de 
bottenstructuur te bewegen. De spieren zouden niet gebruikt moeten worden om 
gewicht te dragen. Dat kan ons bottenstelsel prima zonder de spieren. Als je 
spieren gebruikt om je gewicht te dragen, verstoort dat het vermogen van de 
spieren om de botten te bewegen. Dat resulteert in spiermoeheid. Sterker nog, 
wanneer je dat langdurig doet kan het leiden tot schade aan de botten. Het kan 
zelfs hun vorm veranderen en de bloedtoevoer naar omliggende weefsel, banden 
en gewrichten doen afnemen. 
 
Als ik het in de les heb over lichaamsstructuur bedoel ik de relatie tussen de 
botten onderling. Wanneer die relatie goed is, de structuur dus goed is, kunnen 
de gewrichten het gewicht op juiste wijze verplaatsen. Flexibiliteit ervaar je 
wanneer de lichaamsstructuur correct is en de gewrichten zich rijgen als parels 
aan een snoer, waardoor de subtiele energieën zonder obstructie kunnen stromen 
 
 
Oppervlakkigheid 
De psoas fungeert als een soort contragewicht voor de buikspieren, doordat ze 
de relatie leggen tussen buik en rug, tussen voorkant en achterkant van het 
lichaam. Een goede balans tussen buikspieren en psoas helpt om een gevoel van 
heelheid in de romp te bewerkstelligen. Het lichaam voelt dan de correcte 
structuur, en ervaart balans. Wanneer de relatie tussen voorkant en achterkant 
van het lichaam niet goed is leidt dat vaak tot wat we noemen de militaire 
houding: buik in, borst vooruit. Ons zwaartepunt verplaatst zich dan omhoog. 
Onbalans is een van de gevolgen. Borst vooruit, buik in, verstoort de natuurlijke 
structuur van het lichaam, schrijft Karlfried Graf Von Durheim in zijn boek 
Hara, The Vital Centre of Man. Hij geeft daarin aan dat zo’n houding leidt tot 
krachteloosheid en hoge bloeddruk. 
In onze maatschappij concentreren we ons sterk op de buitenkant, op 
buikspieren. We hebben – vaak letterlijk en figuurlijk – het contact verloren met 
de diepere lagen van onze structuur. De focus op een strak buikje weerspiegelt 
onze oppervlakkigheid. Oefeningen als sit-ups en push-ups verzwakken de 
psoasspier. Hij wordt korter en gespannen. Maar ze zorgen ook voor extra 
spanningen in de rug, diafragma en ingewanden. Deze stress doet de efficiency 
verder afnemen en maakt het steeds minder waarschijnlijk dat we nog in contact 
kunnen komen met de diepere, meer stille aspecten van ons zijn. Natuurlijke 
harmonie en ritme gaan verloren. De structuur gaat verloren. 
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Flexibiliteit ervaar je wanneer de lichaamsstructuur correct is en de 
gewrichten zich rijgen als parels aan een snoer, waardoor de subtiele 
energieën zonder obstructie kunnen stromen 
 
 
Pomp 
De psoas fungeert ook als een hydraulische pomp. Zijn beweging stimuleert de 
aanmaak van bepaalde vloeistoffen en duwt deze in en uit onze cellen. Als we 
normaal lopen wordt de psoas geactiveerd. Bij elke stap wordt hij gerekt en trekt 
hij samen. De normale reikwijdte van de beweging stimuleert de ingewanden en 
masseert de wervelkolom. Dit vermogen om vrij te bewegen als een spier, in 
plaats van te worden gebruikt als ondersteuning voor de lichaamsstructuur, 
stimuleert ook de bloedstroom in de grote aderen van benen en voeten. 
Je begrijpt het al: de psoas is een kernspier. Zijn conditie en rustlengte (als hij 
niet rekt of samentrekt) beïnvloeden de relatie tussen je botten, evenals 
natuurlijk de zwaartekracht. Die rustlengte beïnvloed ook de reikwijdte van je 
ledematen. Als de psoas aan een kant meer is samengetrokken, kan dat ertoe 
leiden dat dat been korter is. Dat lossen we dan vaak op door een inlegzooltje. Je 
snapt al dat oefeningen om de psoasspier langer te maken en meer ontspannen, 
veel effectiever zouden zijn. 
 
Een verkorte psoasspier bemoeilijkt buikademhaling. Een samengetrokken 
psoas zorgt er bovendien voor dat de romp korter wordt. Dat raakt de structuur 
van het skelet en vermindert de ruimte in het lichaam voor de organen. Allerlei 
kwalen – bijvoorbeeld binnen het spijsverteringssysteem of aan de 
reproductieorganen – kunnen het gevolg zijn. 
 
Wat kun je er nu aan doen als je psoas te gespannen is, met allerlei lichamelijke 
klachten van dien? Om de psoas-spier weer tot een functioneel onderdeel van je 
lichaam te maken moet je jezelf tijd gunnen. Het gebeurt niet van vandaag op 
morgen. De psoas moet weer leren ontspannen en moet langer worden om 
optimaal te functioneren. Ook hier is geduld een schone zaak. 
 
 
Op de grond liggen 
Ga op de grond liggen, op je rug, met je knieën gebogen en je voeten op de 
grond. Kies een niet te harde, maar zeker ook niet een te zachte ondergrond. Je 
voeten staan schouderbreed uit elkaar. Plaats een opgevouwen handdoek (niet 
dikker dan ongeveer drie of vier centimeter) onder de bovenste helft van je 
achterhoofd (niet onder je nek). De handdoek zorgt ervoor dat de wervelkolom 
recht is. 



	 12	

 
Je armen liggen ontspannen naast je lichaam. Je mag je handen ook op je buik 
leggen of je armen voor de borst vouwen, net wat jij lekkerder vindt. Hou je 
ogen open, maar ontspan ze (maak je blik wazig). We noemen dit de 
constructieve rustpositie. Wanneer je elke dag tien tot twintig minuten in deze 
positie gaat liggen, zal je merken dat je lichaam weer vitaal wordt. De beste tijd 
om het te doen is ’s ochtends en wanneer je uit je werk komt, vóór het 
avondeten. 
 
 
 
Om de psoas-spier weer tot een functioneel onderdeel van je 
lichaam te maken moet je jezelf tijd gunnen. 
 
 
 
Holle rug 
Wanneer je voor het eerst zo gaat liggen en ontdekt dat je rug hol is – niet plat – 
laat dat dan zo. Probeer niet de rug naar de vloer te forceren. In plaats van te 
proberen om lichamelijk comfort te vinden, laat je je gedachten tot rust komen. 
Neem waar wat er ondertussen in je lichaam gebeurt. Terwijl je zo ligt, zal je 
onderrug zwaarder worden en zal uiteindelijk ontspannen en helemaal vanzelf 
meer contact maken met de vloer. Dit is het resultaat van de psoas-spier die zich 
ontspant. In deze positie beïnvloedt de zwaartekracht het skelet, door de psoas te 
ontspannen. 
 
In de constructieve rustpositie zul je ongemak ervaren. Dat kan lichamelijk zijn, 
maar ook emotioneel (angst, boosheid, frustratie, verdriet). Je zult weerstand 
ervaren. Zoals zo vaak moet je daar mee leren omgaan. De ongemakken 
ontstaan door geconditioneerde musculaire patronen, en niet specifiek door deze 
manier van liggen. Wanneer de psoas zich ontspant kan het gebeuren dat je je 
kwetsbaar voelt. Probeer alle gevoelens en weerstanden weg te schuiven en je 
positie niet te veranderen. Probeer juist de stilte in die positie te vinden. Volg de 
sensaties die door je lichaam gaan. Concentreer je op een ontspannen manier op 
de beelden, gedachten en emoties die komen en gaan. 
 
 
Forceer niets 
Heb je te veel moeite om de voeten in deze positie op de grond te plaatsen, pak 
dan een stoel en leg je voeten omhoog op die stoel. Je benen maken dan een 
hoek van 90 graden. Wanneer je klaar bent om constructieve rustpositie te 
verlaten, rol dan op je zij. Rust een moment. Sta langzaam op. Forceer niets! 
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Trek jezelf niet omhoog uit de liggende positie. Gebruik je handen en benen. Als 
je dan eenmaal weer overeind staat, neem dan wat tijd om je lichaam waar te 
nemen, te voelen wat er veranderd is. 
 
Het ontspannen van de psoas zal veel lichamelijke ongemakken verhelpen 
en bovendien balans van je skelet bevorderen, evenals het functioneren van 
je spieren en ingewanden. Er is wel meer voor nodig om het functioneren van 
je lichaam weer helemaal op orde te krijgen, maar het ontspannen van de psoas 
is een uitstekend en effectief begin. 
 
Variatie 1: been bewegen. 
Als je een tijdje in de constructieve rustpositie hebt gelegen, dan kun je 
beginnen met wat aanvullende posities. Breng één been omhoog en pak dat been 
mt twee handen vast. Trek het been niet naar je borst, hou hem op armlengte 
afstand. Schuif nu de voet die op de vloer rust langzaam over vloer, van je weg. 
Als je dit goed doet, voel je niets in je onderrug. 
Wanneer de rug hol wordt, dan werk je met je pelvis. Dat is niet de bedoeling. 
Hou je aandacht bij je heupgewricht en werk van daaruit. Als de psoasspier 
ontspannen is, dan kun je de voet verplaatsen zonder dat dat invloed heeft op je 
romp. De bedoeling is niet om je been geheel te strekken, maar om de psoas te 
herprogrammeren, zodat hij ontspannen blijft als het heupgewricht beweegt. 
 
Variatie 2: armen bewegen 
Ook de armen moet je in deze positie kunnen bewegen zonder dat de psoas zich 
spant. Til je armen recht omhoog, de handpalmen wijzen naar elkaar. Nu laat je 
de armen langzaam naar boven zakken (je handen wijzen als je ligt eerst recht 
naar voren, je laat ze tot boven je hoofd zakken, waarbij je je armen recht 
houdt). 
Misschien lukt het je om met je armen de vloer te bereiken, maar waarschijnlijk 
niet. Ga door tot je ook hier voelt dat je pelvis meebeweegt. Dat is niet de 
bedoeling. Duw de armen ook niet. Een tip: laat je hoofd meebewegen met je 
armen, ze je hoofd niet geforceerd vast. 
Er zijn meer variaties, maar ik laat het hier even bij. Nog wel even wat 
opmerkingen over zaken die de psoas positief of negatief beïnvloeden. 
Bijvoorbeeld over schoenen. De voet moet kunnen rollen en zich bewegen. Als 
schoenen dat belemmeren zal dat een negatief effect hebben op de psoas. Dus: 
geen stijve zolen en geen naaldhakken. Stoelen hebben ook grote invloed. Een 
holle zitting is slecht voor de psoas. Een tip: controleer of je heupen wat hoger 
zijn dan je knieën. Dan zit je niet alleen ontspannen, maar is de psoas dat ook. 
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Sporten 
Het zal geen verbazing wekken dat bodybuilding 
en fitness nou niet direct goed zijn voor de psoas. 
Het ontspannen van die spier staat daarbij meestal 
niet centraal. De klemtoon ligt op het ontwikkelen 
van de spieren, en dat kan uiteindelijk schade aan 
het skelet veroorzaken. Allerlei sporten zijn 
gericht op sterker worden, op 

uithoudingsvermogen en snelheid. Daarbij draait het meestal om 
spierontwikkeling, en dat gaat ten koste van balans vanuit het skelet en ook ten 
koste van een ontspannen psoas. Natuurlijk is het mogelijk om te wandelen of 
hard te lopen en daarbij de psoas goed te gebruiken. Maar dan moet je wel leren 
hoe je staat en loopt zonder de psoas als steun voor je lichaamsstructuur te 
gebruiken. Ook dansen is niet bevorderlijk voor de psoas. Als dansers het al 
over die spier hebben, dan gebeurt dat vanuit het oogmerk om de spier te 
versterken. Dit geldt vooral voor ballet. 
Jiujitsu, Aikido en vooral Tai Chi werken volkomen anders dan ballet. In Tai 
Chi wordt de zwaartekracht in het voordeel van je lichaam gebruikt, namelijk 
om de iliopsoas en de flexors te rekken. Beoefenaars van vechtkunst leren om 
het gewicht door het skelet te laten dragen, de psoas spier vrij te houden van 
spanning en de heupgewrichten optimaal in te zetten. 
Frans  
 
Er zijn op Youtube allerlei filmjes te vinden die oefeningen bieden voor de 
psoas-spier, zoals deze: https://www.youtube.com/watch?v=7SZj7UcoCeg. 
Of zoek op: ‘Yoga for Releasing the Psoas with Mimi Solaire’ 
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Karatehoroscoop! december 2017 
Een nieuwe rubriek voor de clubkrant, want een redactielid, die overigens 
anoniem wilt blijven, heeft wat inzichten gekregen in de stand van de zon, de 
maan en de planeten. De voorspellende gave die hij al bezat kan zich nu ook 
vertalen in het sterrenbeeld voor de laatste maanden van het jaar. Ik hoop dat de 
stand van de sterren gunstig voor u is! 
 
RAM    21 maart t/m 20 april 
Mogelijk vind jij deze maand een nieuw gevoel in jouw karate. Dit zal wellicht 
te maken hebben met steun die jij ondervindt door de heup. Het hamni-shomen, 
de heup uitgedraaid respectievelijk naar voren, zal jou duidelijker worden dan 
ooit tevoren! 
 
STIER   21 april t/m 20 mei 
De sterren voorspellen een dynamische maand, waarbij het naar voren stappen 
en naar achter voor jou zeer snel zal gaan. Echter, er wordt ook gewaarschuwd, 
laat de dynamiek niet ten koste gaan van de vorm. Je moet geen bochten 
afsnijden in karate! 
 
TWEELINGEN  21 mei t/m 21 juni 
Geniet deze decembermaanden van alle gezelligheid en van het lekkere eten. 
Maar let wel een beetje op, blijf niet teveel snoepen na de kerst. Ook dient u op 
te passen in het verkeer, ook in de dojo. Want tijdens de examens kan het soms 
bijzonder druk zijn in de dojo.  
 
KREEFT   22 juni t/m 22 juli 
Kreeft, jouw redding is waarschijnlijk nabij. Rondom sinterklaas zul jij bij het 
stappen vanuit de zenkutsu-dachi goed jouw knie naar voren laten vallen, 
waarbij je de roll over lay down beweging goed uit zult voeren. Je karate wordt 
steeds mooier, blijf zo doorgaan! 
 
LEEUW  23 juli t/m 22 augustus 
Leeuw, laat vooral de leeuw in je los deze maand. Houdt je niet in met alle leuke 
feestjes. Maar houdt jezelf wel een beetje onder controle natuurlijk, maar dat 
hoef ik jou niet te vertellen want daar ben jij goed in. Qua karate, probeer wel 
consequent te blijven trainen, dat is zeer belangrijk, Leeuw! 
 
MAAGD  23 augustus t/m 22 september 
Vind uw rust deze maanden Maagd, u hoeft u niet overal druk over te maken en 
overal aan mee te doen. Het is ook belangrijk om dingen soms een plekje te 
geven en rust te vinden. U moet na de training niet te lang doorgaan, u dient ook 
uw lichaam rust te geven. Verder menen de sterren dat het belangrijk is om niet 
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uw mening te veel op te leggen aan anderen. Luister ook eens naar de ander, 
Maagd. 
 
 
WEEGSCHAAL 23 september t/m 23 oktober 
In sommige situaties dient u eerst goed na te denken voordat u tot handelen 
overgaat, maar het is ook belangrijk om soms op gevoel dingen te doen. Dit is 
ook in uw karate zeer belangrijk. Zoals de slogan van een bekend sportmerk, 
just do it. 
 
SCHORPIOEN 24 oktober t/m 21 november 
Ondanks dat af en toe even een training niet zo lekker gaat, doet u er goed aan 
niet bij de karatepakken neer te gaan zitten! De volgende keer gaat het weer 
stukken beter, de sterren weten het zeker. 
 
BOOGSCHUTTER 22 november t/m 20 december 
Alle ogen staan gericht op jou deze maand, je mag rekenen op fantastische 
ontwikkelingen. Ja, echt, boogschutter! Dit wordt jouw moment. Je moet alleen 
nog wel goed letten op jouw hiki-ashi bij de Mae geri. Dit is het terug, 
omhoogtrekken van je been na de trap.  
 
STEENBOK  21 december t/m 19 januari 
Het is heel goed om na de training te reflecteren op jouw geleverde prestaties. 
Wat ging er goed, wat zijn verbeterpuntjes die je hebt gekregen van de sensei, of 
wat merkte je zelf dat beter kan? Focus daarop. Train niet alleen wat je al kunt, 
maar ook wat nog niet zo lekker gaat! 
 
WATERMAN  20 januari t/m 18 februari 
Waterman, een wijze sensei zei ooit: je beste vriend is de zwaartekracht. Huh, 
wat bedoelde die daarmee dan? Het gaat in dit geval om het ‘gronden’ in karate, 
of ‘de grond vinden’. Bij elke stoot, trap, slag, verdediging, dient u een stevige 
basis te hebben, en te landen, neer te komen, op het moment van impact. Dit is 
het kimé moment.  
 
VISSEN  19 februari t/m 20 maart 
Ben je klaar voor groots succes? De sterren staan zeer gunstig voor u. U zult 
prachtige feestdagen beleven en daarna met een frisse start weer lekker gaan 
trainen. Chapeau!  
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Nieuw lid! Welkom, Fenna! 
 
Fenna (28) is een vrij nieuw gezicht bij 
Shu Ken Ma Shi en, ik zal het gelijk 
verklappen, ze heeft dan wel een witte 
band; in de wado ryu heeft ze de 
bruine! (Ze houdt ook van hele pure 
chocola, maar dat is minder relevant.) 
Fenna is advocate in Den Haag, woont 
samen met vriend Tom en ze houdt 
naast karate ook veel van zeilen en 
gezelschapsspelletjes!  
 
Fenna is in haar leven héél, héél veel 
verhuisd, maar ze is nu 
neergestreken in Utrecht. Fenna heeft 
een Friese voor- en achternaam 
(Douwenga), net als haar zusje Idske 
en broertje Sieze, maar ze is geboren in 
Limburg (haar voorouders waren Fries, 
vandaar de namen). Het vele verhuizen 
komt door het internationale werk van 
haar vader. Haar eerste 7 
levensmaanden bracht ze door in 
Roermond, toen ging ze naar Weert, vervolgens Maarssen, waarna ze in groep 8 
naar Montréal verhuisde, in Canada! Daar heeft ze tot de 3e van de middelbare 
elke ochtend in een gele high-school bus gezeten en daar ging ze in de 
wintermaanden ieder weekend skiën. Hierna ging het gezin in Drunen wonen. 
Maar behalve Het Land van Ooit (nu failliet, was ooit heel leuk hoor) was er 
voor Fenna niet zoveel te beleven in Drunen, dus ging ze er al snel van door. Op 
haar 17e ging ze op kamers en hbo-rechten studeren in Utrecht.  
 
Was ze toen klaar met verhuizen? Nee hoor, haar master ging ze doen in Tilburg 
en ze ging dichtbij haar zusje in Den Bosch samenwonen met haar vriend Tom. 
Hij werkte al in Nijmegen en Den Bosch lag ook mooi halverwege. Na haar 
studie is Fenna als advocate gaan werken in Den Haag, bij een internationaal 
advocatenkantoor (Bird&Bird). Ze houdt zich bezig met intellectueel 
eigendomsrecht, het gaat daarbij onder meer om het beschermen van 
uitvindingen met zogenoemde octrooien en het beschermen van creatieve 
werken met auteursrechten. Ze doet een zogeheten advocatenstage, waarbij je 
wel al werkt als ‘advocaat’, maar je nog wel ook vakken moet volgen. Dit duurt 
drie jaar, waarbij Fenna al echte zaken krijgt en moet pleiten in de rechtbank. Je 
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krijgt een mentor, een patroon, die je helpt en verantwoordelijk is voor jou. 
Maar, in maart is ze klaar en is ze ‘echt’ advocaat! 
 
Fenna is weer in Utrecht gaan wonen 
samen met haar vriend, al is hij nu een 
jaar in Amerika om te promoveren in de 
rechten aan de universiteit van Berkeley. 
Met de kerst zoekt Fenna hem op. Ze 
gaan dan met vrienden een rondrit 
maken door de canyons en Las Vegas 
bezoeken! 
 
Naast karate vindt Fenna zeilen een van 
de mooiste bezigheden die er zijn. Twee 
maanden geleden heeft Fenna ge-zee-
zeild, naar Engeland is ze toen gevaren!  
In maart gaat ze op voor haar 
kustnavigatie examen. Dat is de één na 
laatste stap voordat ze kapitein wordt en 
zelf de boot van haar ouders mag 
meenemen: een Centurion van 14.5 
meter!  
Fenna zoekt altijd bemanning, als je 
wilt mag je heus een dagje mee, dit 
aanbod staat open voor de hele club!  
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Ook speelt Fenna graag 
strategische bordspelletjes 
met haar familie, zoals 
Dominion of Pandemic, 
waarbij ziektes uitbreken 
over de hele wereld die je 
gezamenlijk moet 
uitroeien. Of Sentinels of 
the Multiverse, waarbij je 
als fictieve stripfiguren 
moet samenwerken tegen 
evil.  

 
 
Fenna heeft vroeger ballet gedaan tot haar 12e. Maar in Canada was het ballet 
iets té serieus, het werd meer een wedstrijd dan een hobby. Haar vader, zelf 
zwarte band in het wado, stelde voor dat ze eens karate ging proberen, samen 
met haar broertje. Dus heeft ze vanaf haar 12e vechtsporten gedaan, met 
tussenpozen, in veel verschillende dojo's vanwege het vele verhuizen. Het 
belangrijkste vindt ze de sfeer in de dojo, ze merkt gelijk of het ‘klikt’ of niet. Er 
zijn vele verschillen tussen het wado ryu en shotokan karate, zo zijn de standen 
veel lager in het shotokan en hebben ze in de wado veel partnervormen (korte 
vooraf afgesproken kumité). Veel kata zijn ongeveer hetzelfde, maar de hogere 
kata zijn compleet nieuw voor Fenna. Ze wilt vooral ‘lekker een vechtsport 
doen, het naar mijn zin hebben, dat is heel belangrijk.’ 
 
Het leukste van karate? Fenna vindt het heerlijk om alles van buiten de dojo er 
even niet te laten zijn. Om het karate echt goed te doen, moet je er met je volle 
100% bij zijn, in het moment. Dat heeft ze ook als doel. Haar werk haar werk te 
laten en enkel te kunnen focussen op karate. De bewustwording, het 
verkennen en verleggen van de grenzen van je lijf, dat is wat het zo mooi 
maakt.  
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誕生日-	(Verjaardagen) 

	
	
Bas Vernooij   18 december  
Malte Wittmann  7 januari  
Tanja Becher   27 januari 
	
	
	
	
Tanjōbi omedetō!  

Gefeliciteerd met je verjaardag!		

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


