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Spaarzaam en vindingrijk
In�elke�editie�van�de�Taiko�wordt�aan�een�van�de�bestuursleden�
gevraagd�een�voorwoord�te�schrijven.�Graag�wil�ik�dit�keer�van�de�
gelegenheid�gebruik�maken�om�een�aantal�belangrijke�zaken�te�
benoemen.

Het�jaar�2007�loopt�ten�einde.�Financieel�gezien�wordt�dit�jaar,�naar�
het�zich�laat�aanzien,�positief�afgesloten.�Ondanks�verder�terug�
lopende�subsidies�zijn�er�dit�jaar�verschillende�internationale�en�
nationale�toernooien�door�ons�georganiseerd�en�bezocht.�In�de�
rayons�is�ook�het�nodige�gebeurd.�Wel�zullen�we�moeten�proberen�
de�activiteiten�in�de�rayons�verder�te�laten�groeien�zodat�alle�leden�
baat�hebben�bij�de�kennis�en�kunde�binnen�onze�Karatebond.�In�de�
komende�jaren�zullen�alle�activiteiten�alleen�mogelijk�blijven�door�
een�grote�mate�van�vindingrijkheid�van�de�verschillende�commis-
sies�en�het�besef�bij�alle�betrokkenen�en�vrijwilligers�dat�we�spaar-
zaam�moeten�blijven.�We�zullen�hetzelfde�zuinige�beleid�moeten�
blijven�voeren�om�onze�bond�financieel�gezond�te�houden.

Het�jaar�2008�is�naast�een�financieel�interessant�jaar�ook�sportief�
gezien�zeer�interessant.�Met�een�EK,�een�EKJ�en�als�hoogtepunt�het�
WK�in�het�‘hol�van�de�leeuw’,�de�Budokan�in�hartje�Tokyo.�We�zullen�
alle�zeilen�bij�moeten�zetten�om�met�het�gewenst�aantal�kansheb-
bers�deel�te�kunnen�nemen.�Voor�onze�topsporters�betekent�het�
dat�we�net�als�voorgaande�jaren,�naast�veel�trainingsijver,�een�eigen�
bijdrage�moeten�vragen.�Ik�wens�onze�topsporters�veel�succes�bij�de�
voorbereidingen�naar�de�verschillende�toptoernooien.

Wil�de�KBN�in�kwaliteit�blijven�groeien�zullen�we�ook�iets�aan�de�
kwantiteit�moeten�doen.�Met�ander�woorden:�het�ledenaantal�
moet�groeien.�Op�dit�punt�worden�we�kritisch�gevolgd�door�onze�
subsidieverstrekkers�en�ook�hier�zullen�we�het�komende�jaar�een�
slag�moeten�maken.�Eind�2007�is�een�eerste�ledenwerfactie�van�
start�gegaan�bij�de�bij�ons�aangesloten�karateverenigingen.�Wij�
hopen�op�uw�positieve�ondersteuning�van�deze�actie�en�dat�u�meer�
van�uw�leden�ook�lid�van�de�KBN�maakt.

Tot�slot�wil�ik�erop�wijzen�dat�een�bond�als�de�
KBN�voor�een�groot�deel�functioneert�
door�de�inzet�van�vrijwilligers.�Wij�
hopen�dat�zich�het�komende�jaar�weer�
een�groeiend�aantal�leden�als�vrijwilli-
ger�aanmeldt�om�actief�mee�te�doen�
met�het�verbeteren�van�onze�bond�
en�het�promoten�van�de�sport�karate�
en�Karate-Do�in�Nederland.

>��David�Roovers��
penningmeester
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Bondsnieuws

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Zoals�in�de�geactualiseerde�statuten�zijn�opgenomen�houdt�
de�Karate-do�Bond�Nederland�(KBN)�m.i.v.�2007�twee�keer�
per�jaar�een�ALV.�De�tweede�ALV�in�2007�van�de�KBN�heeft�
18�november�jl.�plaatsgevonden�en�tot�tevredenheid�van�het�
bestuur�is�de�aanwezigheid�van�de�leden�ditmaal�hoger�dan�
tijdens�de�vorige�vergaderingen.

De�volgende�punten�zijn�besproken:
•	 Presentatie	Begroting	2008
� �David�Roovers�(penningmeester�a.i.)�heeft�in�de�twee�
maanden�dat�hij�penningmeester�a.i.�is,�geprobeerd�een�
helder�beeld�te�schetsen�op�basis�van�het�voorstel�in�de�
eerste�ALV�in�2007�(dd.�3�juni�2007).�Geprognotiseerd�is�een�
positief�saldo�van�c 4.000,�waarbij�Roovers�benadrukt�dat�
in�de�begroting�uitgegaan�is�van�voorzichtige�schattingen�
en�het�opvangen�van/rekening�houden�met�subsidies�die�
op�termijn�(deels)�worden�opgeheven.�De�ALV�reageert�
instemmend�op�de�begroting�2008.

.•	Bestuursaangelegenheden	
� -����Benoeming�David�Roovers�(penningmeester):�de�ALV�

is�verheugd�dat�zo�snel�een�nieuwe�penningmeester�is�
�gevonden�en�na�een�korte�kennismaking�gaat�de�ALV�
met�zijn�benoeming�voor�drie�jaar�akkoord

� -����Aftreden�John�Bierlee�(marketing,�communicatie�&�
PR):�ondanks�dat�John�zijn�lot�heeft�verbonden�aan�het�
Strategisch�Marketing�Plan�2006-2008,�besluit�hij�per�
�januari�2008�af�te�treden.�Zie�hiernaast�voor�zijn�moti-
vatie.�De�ALV�bedankt�hem�voor�zijn�inspanningen�en�
resultaten�die�behaald�zijn.

•	 Eigen	leraren	examen
� �Het�bestuur�heeft�d.m.v.�een�bestuursbesluit�de�Eigen�leraren�
examens�afgeschaft.�Redenen:�rechtsongelijkheid�voor�de�
KBN-leden�en�het�grote�niveauverschil�tussen�de�verschil-
lende�Eigen�leraren�examens.�Een�ingezonden�brief�van�
sportschool�Alken�m.b.t.�dit�onderwerp�wordt�behandeld.�

� �Er�ontstaat�een�flinke�en�verhitte�discussie�waarin�de�
bevoegdheid�van�het�bestuur�om�besluiten�te�nemen�over�
aanpassingen�van�bondsreglementen�centraal�staat.�Dit�
zou�volgens�de�statuten�de�bevoegdheid�van�de�ALV�zijn.�
Het�bestuur�stelt�vervolgens�de�ALV�voor�vast�te�stellen�
dat�het�bestuur�blijvend�bevoegd�is�reglementen�aan�
te�passen�of�te�wijzigen�danwel�in�te�trekken�m.u.v.�het�
huishoudelijk�reglement.�Een�grote�meerderheid�van�de�
vergadering�gaat�hiermee�akkoord�waarmee�het�besluit�de�
Eigen�leraren�examens�af�te�schaffen�rechtsgeldig�wordt.

� �Tevens�heeft�de�ALV�het�bestuur�opdracht�gegeven�een�
werkgroep�te�vormen�o.l.v.�het�bestuurslid�Technische�
Zaken�en�de�coördinator�Dangraden�waarin�o.a.�problemen�
zoals�aangegeven�door�de�heer�Bruinsma�worden�behan-
deld�(o.a.�dat�er�veel�mensen�zijn�die�net�niet�hun�zwarte�
band�kunnen�halen).�Het�examineren�van�gehandicapten�
en�senioren�zal�daarin�ook�worden�betrokken

•	 Rondvraag:
� -���Verhouding�topsport/breedtesport
� -���Topsport/selectiebeleid:�de�verschillende�vragen�(selec-
tiebeleid,�meetmomenten�en�criteria�selectie,�ondersteu-
ning/hulp�aan�bondscoaches�en�technische�staf�vanuit�
de�verschillende�sportscholen/verenigingen)�worden�
i.v.m.�afwezigheid�van�de�portefeuillehouder�Topsport,�
Ronald�Renes,�aan�hem�doorgegeven

� -���Volgende�ALV:�voorgesteld�wordt�zondag�1�juni�2008�
(onder�voorbehoud)

•	 Afsluiting
� �Voorzitter�Marry�Daussy�bedankt�de�deelnemers�aan�de�
vergadering�voor�hun�aanwezigheid�en�bijdragen�in�de�
discussie�en�wenst�hen�welthuis.��

Taiko zoekt:
eindredacteur (m/v)

Functie-inhoud
De�belangrijkste�dagelijkse�werkzaamheden�
bestaan�uit�het�begeleiden�van�en�overleggen�met�
redacteuren,�het�aansturen�van�de�redacteuren,�het�
maken�van�een�planning,�het�regelen�van�fotogra-
fen�en�het�onderhouden�van�contacten�met�externe�
partijen.�Het�is�een�functie�waarin�een�zelfstandige�
en�proactieve�houding�noodzakelijk�is�en�waarin�
creativiteit�een�belangrijke�rol�speelt.�

Functie-eisen
•���Passie�voor�karate�hebben�en�redacteurs�daarmee�
kunnen�enthousiasmeren;�

•���Goed�op�de�hoogte�zijn�van�de�Nederlandse�
�karatewereld;�

•���Bereidheid�zich�voor�langere�tijd�aan�Taiko�te�
�committeren;��

Contactinformatie
We�zoeken�een�eindredacteur�die�op�korte�termijn�
kan�beginnen.�Sollicitaties,�bestaande�uit�een�
motivatiebrief�en�een�curriculum�vitae,�kunnen�via�
taiko@karatebond.nl�naar�het�hoofdbestuur�van�de�
KBN�worden�gezonden.�Via�diezelfde�weg�kan�meer�
informatie�worden�opgevraagd.
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Agenda KBN 2008

NATIONALE KALENDER:
5-6 januari 2008
Stage Otsuka
Utrecht

13 januari 2008
Nieuwjaarsreceptie
Utrecht

27 januari 2008
KBN Lerarendag
Utrecht

3 februari 2008
NK Jeugdteams en breedtesport
team
Stadskanaal

10 februari 2008
NK Kyokushin
Leeuwarden

8-9 maart 2008
Dutch Open Senioren
Rotterdam

6 april 2008
NK Senioren
Rotterdam

20 april 2008
Danexamens
Utrecht

27 april 2008
El Hatri kumite Toernooi*
Eindhoven

18 mei 2008
Internationale Open Hoornse*
Hoorn

30 mei-1 juni 2008
KOI Dutch Open*
Apeldoorn

15 juni 2008
Sittard Cup*
Sittard

*�Onder�auspiciën�van

INTERNATIONALE KALENDER:
12-13 januari 2008
Open de Calais
Calais�(Fra)

19-20 januari 2008
Open de Paris
Parijs�(Fra)

15-17 februari 2008
EK Cadetten/Junioren
Triëste�(Ita)

5 april 2008
Krokoyama Cup
Koblenz�(Dui)

2-4 mei 2008
EK Senioren
Tallinn�(Est)

Bondsnieuws

In�twee�jaar�als�bestuurslid�Marketing,�Com-
municatie�&�PR�heb�ik�me�sterk�gemaakt�
voor�het�Strategisch�Marketing�Plan�2006-
2008�(SMP).�Ik�heb,�zeker�in�de�beginperiode,�
veel�energie�gehaald�uit�mijn�activiteiten�
voor�de�KBN,�maar�ondanks�dat�het�SMP�nog�
niet�voltooid�is�heb�ik�toch�besloten�voortij-
dig�(per�januari�2008)�af�te�treden.�Redenen:�
de�te�besteden�tijd�(1-2�dagen�per�week�
naast�een�volledige�werkweek)�werden�me�
teveel�en�onder�de�huidige�omstandigheden�
functioneren�is�voor�mij�onbevredigend.�
Ik�wil�toch�kort�stilstaan�bij�de�drie�sporen�
van�dit�plan�en�ander�werk-in-uitvoering:
	 I.	 	Zichtbaarheid	en	positionering	KBN	

verbeteren
	 II.	 	Vernieuwend	karate-aanbod	voor	de	

jeugd/jonge	leden	(aantrekkelijker	maken)
	III.	 Binden	van	alle	karateka’s	aan	de	KBN

Afgelopen�twee�jaar�zijn�vooral�op�sporen�I�
en�II�verschillende�resultaten�geboekt.�De�
KBN�is�op�meerdere�fronten�zichtbaarder�en�
manifesteert�zich�nadrukkelijker:�bijv.�KBN-
logo,�website�en�webshop,�digitale�nieuws-
brief,�Taiko,�ledenonderzoeken�en�-acties,�
meer�aandacht�voor�breedtesport,�jeugdbe-
leid,�etc.�Hiernaast�is�ingezet�op�verdere�pro-
fessionalisering,�strategische�partnerships�

Aftreden Bestuurslid John Bierlee 
(marketing, communicatie & PR)

Mijn�naam�is�David�Roovers.�Ik�ben�tijdens�
mijn�economie�studie�in�Amsterdam�in�aan-
raking�gekomen�met�karate�bij�mijn�karate-
leraar�sensei�Konno.�In�1997�ben�ik�begonnen�
met�lesgeven�in�mijn�woonplaats�Anna�
Paulowna�en�later�in�Amstelveen,�Uithoorn�
en�Den�Helder.�Op�het�moment�ben�ik�druk�
bezig�de�opleiding�rijkserkend�karateleraar�af�
te�ronden.�
Kort�geleden�heb�ik�na�een�gesprek�met�
de�bondsvoorzitter�besloten�om�mijzelf�
kandidaat�te�stellen�als�penningmeester.�
De�functie�sluit�aan�bij�mijn�huidige�beroep,�
mijn�studie�en�ervaringen.�Ik�vind�deze�func-
tie�een�unieke�gelegenheid�om�een�bijdrage�
te�leveren�aan�het�functioneren�van�onze�
bond�en�daarmee�het�karate�in�Nederland.�
Mijn�motivatie�hiervoor�haal�ik�uit�mijn�
overtuiging�dat�sport�en�karate-do�in�het�

Benoeming David Roovers (penningmeester)

bijzonder�een�belangrijke�functie�heeft�in�
onze�maatschappij.�In�de�sport�of�in�de�dojo�
leren�mensen�met�elkaar�omgaan,�geslacht,�
religie�of�afkomst�spelen�hier�
geen�rol.�Simpelweg�sa-
men�trainen,�zweten�
en�de�afgesproken�
regels�naleven.�Een�
betere�leerschool�om�
respectvol�met�elkaar�
om�te�leren�gaan�is�er�
niet.  

en�–�vanaf�najaar�2007�–�aandacht�voor�
leraren/sportschoolhouders�en�senioren,�
herintreders�en�mindervaliden.�

Ik�ben�blij�dat�ik�mijn�steentje�heb�mogen�
bijdragen�aan�de�vooruitgang�en�de�resul-
taten�die�behaald�zijn�en�hoop�dat�het�SMP�
verder�wordt�uitgevoerd;�ik�ben�ervan�over-
tuigd�dat�deze�lijn�goed�is�voor�de�KBN.�

Een�ieder�met�wie�ik�(samen)gewerkt�heb:��
Bedankt voor de mooie en dynamische  
tijd met ups maar ook downs  
(dat hoort er ook bij). 
Ik wens de KBN succes 
voor de toekomst.  

>���Ir�G.�John�Bierlee�
Portefeuillehouder 
Marketing, Com-
municatie & PR 
Karate-do Bond 
Nederland
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Dubbel brons op WJK in Istanbul

Het�dames�katateam�junioren�verloor�in�haar�eerste�wed-
strijd�direct�met�3-2�van�het�team�uit�Vietnam.�Helaas�verloor�
het�Vietnamese�trio�daarna�van�Frankrijk�en�was�er�geen�her-
kansing�voor�Nathalie�Sousa�en�de�zusjes�Bletterman.�In�het�
individuele�toernooi�haalde�Sayra�Aarts�de�laatste�zestien,�
een�prima�resultaat�De�karateka�uit�Gouda�verloor�van�Vyenik�
uit�Oekraïne.�Op�het�onderdeel�kata�cadetten�verloor�Sharon�
Bletterman�in�de�eerste�ronde�van�de�Israëlische�Frenkel.

Het�heren�kumiteteam�draaide�op�volle�toeren�en�bereikte�
de�halve�fi�nales.�Na�winstpartijen�tegen�Engeland,�Libië�en�
Egypte�verloor�Nederland�helaas�van�de�heren�uit�Japan�(1-3).�
In�de�wedstrijd�om�de�bronzen�medaille�tegen�Kroatië�ging�
de�Nederlandse�equipe�ten�onder�met�2-0.�Het�eindresultaat�
was�derhalve�een�vijfde�plaats,�net�als�bij�de�WJK�in�Marseille�
in�2003.

Helaas�misten�de�junioren�heren�in�het�individuele�toernooi�
de�scherpte.�Alleen�Jaouad�Ikan�haalde�zijn�niveau.�Hij�kwam�
in�de�klasse�tot�80�kilogram�het�dichtste�bij�het�podium.�Ikan�
verloor�in�de�herkansingsreeks�van�de�Japanner�Choda�en�
werd�daarmee�zevende.�Moreno�Sheppard�en�Nicky�le�Fèbre�
haalden�de�laatste�zestien�nog,�maar�moesten�toen�ook�
hun�meerdere�erkennen�in�tegenstanders�uit�respectievelijk�
Turkije�en�Frankrijk.�René�Smaal�verloor�vroegtijdig�in�het�
toernooi,�eveneens�van�een�Fransman.
De�dames�junioren�deden�het�individueel�beter.�Debutante�
Lydia�Mossel�strandde�in�de�achtste�fi�nale.�Zij�verloor�haar�
partij�nipt�van�de�latere�bronzen�medaillewinnares�Abouel�
Yazed�uit�Egypte.�Lindsey�Weerdenburg�liet�zien�een�ge-
duchte�tegenstander�voor�iedereen�te�zijn�in�de�categorie�
tot�60�kilogram.�De�Utrechtse,�in�2005�al�eens�Europees�
kampioene�(cadetten�-57kg,�red.),�won�verdiend�de�bronzen�
medaille.�Dit�deed�ze�uiteindelijk�ten�koste�van�de�Turkse�
Koroglu.�Het�werd�in�een�met�uitzinnige�Turken�gevulde�
Bagcilar�Olimpik�Sporthall�2-1�voor�Weerdenburg.

Cadetten: brons voor De Weerd
Bij�de�cadetten�reikte�Dylan�de�Weerd�eveneens�tot�een�
knappe�bronzen�medaille�in�de�categorie�boven�75�kilogram.�
De�Weerd�won�het�duel�om�de�bronzen�medaille�overtuigend�
van�Rodriguez�uit�Andorra.�Eerder�op�de�dag�miste�hij�de�fi�nale�
op�een�haar�na.�In�de�klasse�tot�65�kilogram�werd�een�uiterst�
overtuigend�vechtende�Vincent�Vaseur�vijfde.�Hij�verloor�zijn�

De wereldkampioenschappen voor cadetten 

en junioren in Istanbul hebben Nederland 

twee bronzen medailles opgeleverd. In totaal 

haalden zes Nederlanders de laatste tien van 

de wereld. Een kort verslag.
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Dubbel brons op WJK in Istanbul

kata
junioren dames individueel

1 livitsanou griekenland
2 fumonde frankrijk
3 bottaro italië
3 sayed egypte

junioren heren individueel
1 ibrahim egypte
2 caliskan turkije
3 tocco italië
3 al harbi koeweit

junioren dames teams
1 italië
2 duitsland
3 frankrijk/ macedonië

junioren heren teams
1 egypte
2 spanje
3 frankrijk/ turkije

kumite
junioren dames -53kg

1 özcelik turkije
2 cuesta ecuador
3 recchia frankrijk
3 zotova rusland

junioren dames -60kg
1 vicente spanje
2 tazidinova duitsland
3 bratic canada
3  lindsey 

weerdenburg nederland

junioren dames +60kg
1 huler turkije
2 clavien zwitserland
3 abouel yazed egypte
3 chiari italië

junioren dames teams
1 tunesië
2 spanje
3 turkije/ kroatië

junioren heren -60kg
1 ahmed egypte
2 bitsch duitsland
3 mcmillan engeland
3 ainine frankrijk

junioren heren -65kg
1 omara egypte
2 serino italië
3 rghioui frankrijk
3 ide japan

junioren heren -70kg
1 shirinov azerbaijdzan
2 sadikovs letland
3 cvetkovski macedonië
3 tzanos griekenland

junioren heren -75kg
1 busa italië
2 ba senegal
3 sadik zweden
3 duprat brazilië

junioren heren -80kg
1 erkan turkije
2 mayorca venezuela
3 martinez alguacil spanje
3 yariizoleh iran
7 jaouad ikan nederland

junioren heren +80kg
1 poorshab iran
2 motovylin oekraïne
3 bandudi kusa frankrijk
3 horne duitsland

junioren heren teams
1 japan 
2 iran
3 rusland/kroatië
5 nederland

kata
cadetten dames individueel

1 konya japan
2 barbotin frankrijk
3 vitanova bulgarije
3 akarsu turkije

cadetten heren individueel
1 moussa egypte
2 haghighi iran
3 sofuoglu turkije
3 nakahodo japan

kumite
cadetten dames -51kg

1 yenen turkije
2 milivojcevic servië
3 krsikapa montenegro
3 luu vietnam

cadetten dames -57kg
1 kobahayashi japan
2 maurizzi italië
3 sturman hongarije
3 barré frankrijk

cadetten dames +57kg
1 perol turkije
2 bratic canada
3 shaposhnikova rusland
3 lenard kroatië

cadetten heren -55kg
1 hassanipour iran
2 kalnins letland
3 falah tunesië
3 vastola italië

cadetten heren -60kg
1 gomez spanje
2 soltani iran
3 curic servië
3 kujtim zwitserland
9 kim-nhat pham nederland

cadetten heren -65k-g
1 vitagliano italië
2 benayad frankrijk
3 kafouros griekenland
3 egiazaryan rusland
5 vincent vaseur nederland

cadetten heren -70kg
1 grillon frankrijk
2 kawasaki japan
3 potur bosnië
3 jovanovic servië

cadetten heren -75kg
1 araga japan
2 usda turkije
3 lakehal frankrijk
3 buric duitsland

cadetten heren +75kg
1 margaritopoulos griekenland
2 yerebakan turkije
3 tomazin kroatië
3 dylan de weerd nederland

De WJK werd in Turkije pas voor de vijfde keer 
 gehouden. Een korte terugblik in de historie levert 
de volgende medailles voor Nederland op:

WK21 jaar 1999,� �goud�Daniël�Sabanovic
Sofi a, Bulgarije:  ( junioren -80kg)
� � �brons�André�Broeke�

( junioren +80kg)
WK21 jaar 2001,� �brons�Timothy�Petersen
Athene, Griekenland:� (cadetten -55kg)
� � �brons�Vanesca�Nortan�

( junioren +60kg)
WK21 jaar 2003,� �zilver�Mitchell�de�Weerd
Marseille, Frankrijk: (cadetten -75kg)

WK21 jaar 2005,� geen�eremetaal
Limassol, Cyprus:�

WK21 jaar 2007,  brons�Dylan�de�Weerd
Istanbul, Turkije:� (cadetten +75kg)
 � �brons�Lindsey�Weerden-

burg�( junioren -60kg)

bronzen�medaillepartij�van�de�sterke�Rus�Egiazaryan.�Een�ne-
gende�plaats�was�er�voor�vice-Europees�kampioen�Kim-Nhat�
Pham�in�de�klasse�tot�60�kilogram,�hij�verloor�in�de�herkan-
singsreeks�van�Diaz�uit�Venezuela.�Debutante�Esther�van�
Schaik�reikte�bij�de�dames�boven�de�57�kilogram�tot�de�laatste�
zestien,�daarin�verloor�zij�na�verlenging�van�de�Marokkaanse�
Nouasse.�Helaas�was�er�voor�Van�Schaik�geen�herkansing.

Kumite-bondscoach�Laurent�Daussy�was�niet�ontevreden�
over�het�optreden�van�de�sporters.�“We�hebben�aanvallend�
karate�laten�zien�in�Istanbul.�De�gretigheid�en�fi�ghting�spirit�
was�bij�iedereen�aanwezig.�Dat�heeft�geresulteerd�in�vier�
halve�fi�nales.�Ik�durf�te�stellen�dat�het�ook�vier�fi�nales�had-
den�kunnen�zijn�met�iets�meer�geluk.�Maar,�ik�ben�nog�niet�zo�
lang�bezig�met�de�ploeg�en�er�is�nog�een�lange�weg�te�gaan.�
Qua�saamhorigheid�en�vechtstijl�hebben�we�stappen�voor-
waarts�gezet.�Mijn�intentie�is�om�van�Nederland�een�vaste�
medaillekandidaat�te�maken�op�alle�EK’s�en�WK’s.”
Ook�vanuit�het�kader�van�de�kataploeg�was�de�reactie�posi-
tief.�“Onze�katadames�hebben�op�technisch�vlak�de�aan-
sluiting�met�de�wereldtop�gevonden.�Bovendien�zijn�ze�nog�
volop�in�ontwikkeling.�Het�gaat�dus�de�goede�kant�op.”

Turkije�won�vijf�gouden,�drie�zilveren�en�vier�bronzen�medail-
les�en�eindigde�daarmee�bovenaan�het�medailleklassement.�
Tweede�werd�het�buitengewoon�verrassende�Egypte,�voor�
Japan,�Italië�en�Iran.��

19-21 oktober, Istanbul (Turkije)

Uitslagen WJK 2007
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In gesprek met een shotokan specialist:

Sensei Pascal Lecourt

Pascal�is�een�volgeling�van�de�overleden�karategrootmeester,�
Taiji�Kase.�In�Nederland�kennen�we�een�rijke�historie�van�sho-
tokan�karate.�Een�aantal�Japanse�grootmeesters�hebben�vanaf�
de�jaren�zestig�hun�kennis�en�kunde�aan�ons�doorgegeven.�
Sensei�Kase�was�één�van�deze�grootmeesters.�Er�kan�worden�
gesteld�dat�hij�een�grote�stempel�heeft�gezet�op�de�ontwik-
keling�van�het�shotokan�in�Nederland�en�in�Europa.�Kase�was�
een�topinstructeur�van�de�Japanse�Karate�Associatie�maar�
hij�gebruikte�hij�zijn�eigen�leermethode,�zonder�afbreuk�te�
doen�aan�het�shotokan�zoals�dat�door�Gichin�Funaskoshi�was�
voortgebracht.�Deze�bijzondere�vorm�van�het�shotokan�wordt�
door�sensei�Pascal�Lecourt�voortgezet�en�doorontwikkeld.�In�
september�2003�maakte�ik�in�Müllheim�(Duitsland)�voor�het�
eerst�kennis�met�sensei�Pascal�Lecourt�(5e�dan).�Ik�was�erg�on-
der�de�indruk�van�zijn�grote�karatevaardigheid.�De�technieken,�
het�kimé�en�kennis�van�verplaatsingen�van�sensei�Lecourt�zijn�
een�goed�voorbeeld�van�het�karate�zoals�de�in�2004�overleden�
sensei�Kase�het�bedoeld�heeft.�Sensei�Pascal�Lecourt’s�karate�is�
hard�en�gecontroleerd.�Hij�is�snel�en�heeft�sublieme�verplaat-
singen�die�gebaseerd�zijn�op�plyometrische�technieken.�Dat�
karate�niet�een�trucje�is�maar�een�levenskunst�heeft�Lecourt�
niet�alleen�bewezen�door�zijn�grote�eigen�vaardigheid�maar�
ook�door�zijn�prettige�en�vriendelijke�persoonlijkheid.�Hij�
wordt�de�laatste�jaren�overal�in�Europa,�maar�ook�in�Israël�en�

Australië,�uitgenodigd�om�karatestages�te�geven.�Dit�artikel�
is�gebaseerd�op�een�aantal�eerdere�gesprekken�die�ik�met�
sensei�Lecourt�had�in�Rouen�en�in�Zeist.�Het�onderwerp�van�
de�laatste�stage�in�Zeist�was�het�Unsu�en�de�uitleg�daarvan,�
uitgevoerd�volgens�het�concept�van�de�‘Shotokan�Ryu�Kase�Ha’.

Karate kan je ook kapot maken.
Toen�Pascal�26�jaar�was�trainde�hij�elke�dag�vele�uren�karate�
in�de�overtuiging�dat�hij�daarmee�beter�werd�en�dat�dit�goed�
voor�zijn�leven�was.�Op�een�gegeven�moment�zei�sensei�Kase,�
dat�als�hij�op�deze�manier�bleef�doortrainen,�er�spoedig�een�
einde�aan�zijn�karateleven�zou�komen.�Pascal�was�erg�verrast�
want�hij�trainde�hard�en�explosief,�en�hij�was�ervan�overtuigd�
dat�dit�de�enige�juiste�manier�was.�In�de�jaren�daarop�kreeg�
hij�lichamelijke�problemen,�zoals�een�stijve�nek�en�pijn�in�de�
benen�en�knieën.�Sensei�Kase�adviseerde�hem�om�te�gaan�
trainen�in�de�stijl�van�sensei�Shirai�maar�dan�wel�met�de�
trainingsintensiteit�van�zijn�methode.�Sensei�Shirai�trainde�
vooral�op�soepelheid.�Hij�gunde�zijn�lichaam�ook�rust�en�
ontspanning.�Karate�is�goed�voor�je�lijf�en�leven,�maar�het�
kan�je�ook�kapot�maken.�Vele�karateinstructeurs�van�de�J.K.A.�
kampen�met�knie-�en�heupproblemen�omdat�zij�te�rigoureus�
hebben�getraind.�In�feite�geeft�Kase�aan�dat�je�naar�je�li-
chaam�moet�luisteren�en�op�de�juiste�manier�je�energie�moet�
gebruiken.�Met�deze�methode�is�Pascal�toen�aan�het�werk�
gegaan�en�ontdekte�dat�dit�een�gezonder�concept�was.

Sportkarate, een weg naar de ware spirit
Het�sportkarate,�in�het�bijzonder�het�wedstrijdkarate,�hoeft�
volgens�Pascal�niet�in�strijd�te�zijn�met�de�ware�geest�van�
het�karate-do.�Hij�heeft�meegedaan�aan�enkele�wedstrijden.�
Ondanks�dat�voelde�hij�zich�er�niet�thuis.�Pascal�is�ervan�over-

Bij karatestichting Dokan in Zeist worden regelmatig speciale 
karatetrainingen georganiseerd. Grootmeesters als sensei 
Jaap Smaal, sensei Dirk Heene en sensei Pascal Lecourt bezoe
ken deze dojo om inspirerende trainingen te geven. 
In het weekend van 6 en 7 oktober was sensei Pascal Lecourt, 
48 jaar oud, uit Rouen (Frankrijk) voor de derde keer bij Do
kan te gast. Hij verzorgde een inspirerende karatestage. 
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Interview

tuigd�dat�het�sportkarate�goed�te�combineren�is�met�het�ka-
rate�als�levensweg.�Het�is�jammer�dat�de�meeste�wedstrijd-
mensen�alleen�maar�geïnteresseerd�zijn�in�het�winnen�en�
verdienen.�Het�ontbreekt�daar�vaak�aan�broederschap�zoals�
we�dat�meemaken�tijdens�de�karatestages.�Het�het�bereiken�
van�de�leeftijd�waarop�wedstrijdkarate�niet�meer�mogelijk�is,�
haken�de�meesten�af.�Er�zijn�gelukkig�wel�enkelen�die�na�hun�
wedstrijdperiode�de�traditionele�weg�van�het�karate�gaan�
volgen.�Sport�is�nodig�voor�je�karateontwikkeling�en�daardoor�
een�tijdelijk�onderdeel�van�het�karate.�

Shotokan Academie
Sensei�Kase�richtte�kort�na�de�dood�(1985)�van�sensei�Masato-
shi�Nakayama,�de�leider�van�de�J.K.A.,�de�World�Karate�Shotokan�
Academy�(W.K.S.A.)�op.�Pascal�Lecourt�denkt�dat�de�oorzaak�van�
de�oprichting�van�een�‘Kase�organisatie’�gezocht�moet�worden�
in�de�periode�van�de�Tweede�Wereldoorlog.�In�deze�tijd�is�sensei�
Kase�met�karate�begonnen.�Het�Shotokan�karate�werd,�onder�
toeziend�oog�van�Gichin�Funakoshi,�onderwezen�door�zijn�zoon�
Yoshitaka,�sensei�Genshin�Hironishi,�sensei�Tadao�Okuyama�
en�sensei�Shigeru�Egami.�Sensei�Yoshitaka�heeft�het�karate�
verder�ontwikkeld.�Hij�ontwikkelde�de�innerlijke�kracht�en�de�
grote�bewegingen.�Zo�werd�het�mogelijk�dat�meerdere�spieren�
elkaar�zouden�helpen.�Hier�komt�de�shotokanbasis�vandaan�
die�sensei�Kase�verder�heeft�uitgebouwd.�Grote�bewegingen�
en�diepe�standen,�aanvankelijk�lijken�ze�volkomen�onbruikbaar�
maar�na�tien�of�twintig�jaar�trainen�bewijzen�ze�hun�kracht.�
Aan�dit�diepgaande�concept�heeft�sensei�Kase�zijn�hele�leven�
gewijd.�Het�is�niet�morgen�waar�we�aan�denken�als�we�trainen�
maar�aan�de�verre�toekomst.�

De erfenis van sensei Kase
Ondanks�de�dood�van�sensei�Kase�haalt�Pascal�nog�steeds�zijn�
inspiratie�uit�de�herinneringen�aan�hem.�Samen�met�onder�
meer�sensei�Dirk�Heene�gaat�hij�verder�met�het�werk�van�Kase.�
Als�het�nodig�is�gaat�hij�terug�naar�het�begin,�het�opleiden�
van�beginnende�karateka�met�als�uiteindelijk�doel�dat�deze�
zelf�ook�weer�instructeur�wordt.�Dit�moet�een�continu�proces�
zijn.�In�september�2005�heeft�hij�de�‘Shotokan�Ryu�Kase�Ha�
–�France’�opgericht.�Elke�maand�zijn�er�stages�waar�de�aan-
gesloten�karateka�kosteloos�aan�kunnen�deelnemen.�Ik�vroeg�
Pascal�om�te�reageren�op�de�volgende�gedachtegang:�‘je�ziet�
vaak�dat�na�de�dood�van�een�grootmeester�volgelingen�hun�
eigen�weg�volgen,�en�pretenderen�de�ware�opvolger�te�zijn�
van�hun�overleden�meester.�Er�ontstaan�dan�allerlei�splinter-
groeperingen�en�daar�blijft�vaak�niet�veel�van�over.�Daarmee�
verdwijnt�ook�het�gedachtegoed�van�de�overleden�meester’.�

Pascal�ziet�geen�grote�verschillen�in�het�shotokan�zoals�hij�
dat�nu�doet�en�dat�van�de�J.K.A.�De�diepgang�van�het�shoto-
kan�van�sensei�Kase�ligt�in�de�juiste�timing,�vergezeld�van�de�
juiste�verplaatsingen�en�met�het�juiste�gebruik�van�kracht.�
Dit�alles�gecoördineerd�met�de�daarbij�behorende�ademha-
ling.�Pascal�denkt�dat�deze�vorm�van�karatebeoefening�ge-
zonder�is�en�je�naar�een�rijpheid�brengt.�In�een�aantal�kata’s�
zijn�door�sensei�Kase�kleine�veranderingen�doorgevoerd.�De�
bunkaivorm�moet�dynamisch�zijn�en�het�kumite-element�
moet�zichtbaar�zijn.�Bij�de�J.K.A.�zijn�de�vormen�strikter.�Hij�

vindt�ook�dat�je�je�niet�moet�vormen�naar�het�karate�maar�
dat�je�het�karate�naar�jezelf�moet�vormen.�Je�moet�ook�
je�technieken�toetsen�aan�de�realiteit.�Ik�denk�ook�dat�de�
oyo-bunkai�(vrije�uitleg�van�het�kata)�een�heel�goed�middel�
is�om�de�realiteit�te�benaderen.�Naast�het�trainen�van�de�
klassieke�vormen�van�de�shotokankata’s,�beoefenden�we�ook�
van�diezelfde�kata’s�bijzondere�vormen.�De�bestaande�kata’s�
worden�anders�uitgevoerd,�zoals�het�ura-kata,�het�uitvoeren�
van�het�kata�in�een�gespiegelde�vorm,�en�go-kata,�waarin�
alle�stappen�achterwaarts�worden�uitgevoerd.�Ze�zijn�goed�
herkenbaar�als�kata’s�van�het�shotokan.�Pascal�weet�nu�uit�
ervaring�dat�het�karate�van�sensei�Kase,�gezonder�is�en�dat�
dit�een�goede�weg�is�om�levenslang�te�bewandelen.�

Toen�ik�na�de�laatste�stage�bij�Dokan�afscheid�nam�van�Pascal�
vertelde�ik�hem�dat�ik�mij�zorgen�maakte�over�de�ontwik-
keling�van�het�shotokan�in�het�algemeen,�zoals�de�versnip-
pering,�het�loslaten�van�de�fi�losofi�e�van�het�karate�en�de�
acrobatiek�die�plaatsmaakt�voor�het�budo.�Hierop�zei�hij�dat�
we�moeten�blijven�trainen,�net�zo�hard�zoals�sensei�Kase�dat�
deed.�‘Blijf�hem�herinneren,�zorg�dat�je�sterk�blijft�en�hou�een�
stabiele�geest.�Het�plezier�in�het�karate�en�je�prettig�voelen�
moet�de�boventoon�blijven�voeren.’��

>��André�Brockbernd

van links naar rechts, andré brockbernd, 
pascal lecourt, vincent boukema
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De Tabata methode 
Tabata�is�een�Japanse�onderzoeker�die�een�trainingsprotocol�
ontdekte�waarmee�je�zowel�je�aërobe�als�anaërobe�uithou-
dingsvermogen�tegelijk�kunt�verbeteren.�En�is�dat�niet�pre-
cies�wat�we�als�sporters�willen???�De�meeste�sporten�hebben�
immers�een�intervalkarakter�waarbij�zowel�het�aërobe�als�
het�anaërobe�systeem�van�belang�zijn.�Wat�wil�je�nog�meer:�
zowel�je�vechtconditie�verbeteren�en�ook�nog�een�gezond-
heidseffect�bereiken!

Wat is de Tabata methode dan?�Wel,�het�is�zo�simpel,�maar�zo�
moeilijk,�dat�de�meeste�sporters�al�gauw�weer�terugvallen�in�

hun�oude�gewoonten.�Hier�komt�het�protocol:
1.� Kies�een�oefening�
2.� �Ga�20�sec.�voluit,�100%�inzet�met�zoveel�mogelijk�herhalingen
3.�Rust�10�seconden
4.�Doe�dit�in�total�8�keer�

That’s�it!�Je�bent�klaar�in�4�minuten�plus�je�warming�up�en�
als�je�wilt�een�cooling�down.

Waarschuwing!
Laten�we�vooraf�even�duidelijk�zijn�over�de�bedoeling:�dit�is�
niet�je�normale�3*8�of�wat�dan�ook�protocol!!�Het�gaat�erom�
zoveel�mogelijk�reps�te�maken�iedere�20�seconden…�als�je�
dat�niet�kunt�opbrengen�kies�je�maar�weer�voor�het�softere�
werk!�En�de�tien�seconden�rust�is�niet�je�normale�praatje�met�
je�maatje�gewoonte…�10�seconden�is�10�seconden�en�geen�
seconde�meer!

Overal toepasbaar
Het�Tabata�protocol�in�vrij�invulbaar�qua�oefeningen�en�trai-
ningsmiddelen.�Je�kunt�halteroefeningen�doen,�bodyweight�
exercises�maar�net�zo�goed�een�stootcombinatie�op�een�stoot-
zak�of�het�tabataprotocol�op�een�loopband�uitvoeren.�Je�kunt�
het�Tabata�protocol�ook�in�circuitvorm�uitvoeren.�Hieronder�
enkele�voorbeelden�van�het�Tabata�protocol�toegepast�met�
enkele�totaal�verschillende�trainingsmiddelen.�Voorbeelden:
•� �Kettlebell�burpee�variatie
•� �Two�man�lift
•� �Bag�throwing
•� �Links�Rechtse�directe�+�low�kick�op�de�stootzak

Richtlijnen Tabataprotocol
Het�begon�zo�spannend,�het�leek�zo�veelbelovend:�4�minu-
ten�werken�voor�een�topconditie�en�ijzeren�fysiek.�Maar�nu�
komen�de�kleine�lettertjes…�take�it�or�leave�it!

•� �Bereidt�je�mentaal�voor:�dit�gaat�om�grenzen�verleggen,�
dit�gaat�om�echt�willen.�En�als�je�het�besluit�genomen�
hebt�dan�ga�je�ook�100%.�Met�in�gedachten�het�motto�van�
Nietschze,�“wat�mij�niet�breekt�maakt�me�sterker”!

•� �Reps�tellen:�laat�iemand�het�aantal�reps�tellen�zodat�je�(bij�
dezelfde�oefening�en�zelfde�weerstand)�objectieve�data�hebt�
om�de�volgende�workout�nog�harder�te�gaan.�Je�kunt�het�to-
taal�aantal�reps�tellen�of�het�laagste�aantal�reps�van�de�acht�
sets�als�uitgangspunt�voor�de�volgende�workout�nemen.

•� �Neem�een�klok�met�een�zichtbare�seconde�wijzer�als�focus.
•� �Blijf�gefocust�het�is�maar�4�minuten,�maar�in�die�240�
seconden�heb�je�maar�oog�voor�1�ding�en�dat�is�20�seconden�
beesten�en�10�seconden�voorbereiden�op�de�volgende�serie!

En�natuurlijk:�raadpleeg�je�arts�als…bla�bla…en�dit�protocol�is�
alleen�geschikt�voor�goed�getrainde�sporters!��

>�Erik�Hein

Tabata protocol: superfi t in 4 minuten!

Ik stel me zo voor dat zelfs de meest trouwe 

lezers nu echt gaan afhaken. Dat ik af en toe 

wat traditionele huisjes omverschop is tot 

daar aan toe. Maar beweren dat je in 4 minu

ten superfi t kunt worden, is voor velen van 

u toch echt de limit! Maar ho, oordeel niet te 

snel en lees onbevangen verder!!
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In�dit�laatste�deel�van�de�serie�over�de�samoerai�belicht�ik�de�
invloed�van�het�bushido�op�de�maatschappij�van�Japan.�De�
betekenis�van�het�woord�bushido�zien�we�in�drie�Japanse�
karakters.�‘Bu-shi’�betekent�dapper,�krijger�of�krijgsman,�‘do’�
betekent�weg�of�manier.�‘Bu’�is�in�feite�samengesteld�uit�
twee�karakters�namelijk�uit�‘hoko’�(strijdbijl)�en�‘tomeru’�
(tegenhouden,�stoppen).�‘Budo’�is�een�soort�hulpmiddel�om�
wanorde�en�onrust�te�onderdrukken.�In�feite�is�het�een�werk-
tuig�dat�in�dienst�staat�van�de�vrede.�Vrede�is�hier�een�groot�
begrip.�Het�kan�een�vrede�zijn�tussen�mensen�maar�het�kan�
ook�duiden�op�innerlijke�vrede.�Echter�in�de�meeste�gevallen�
spreekt�men�bij�budo�over�het�aanscherpen�van�het�geeste-
lijk�vermogen,�om�in�concrete�situaties�een�rationeel�oordeel�
te�kunnen�vellen,�zodat�de�(innerlijke)�vrede�gehandhaafd�
kan�blijven.�Dit�alleen�kan�door�veel�te�oefenen.�Het�belang�
of�de�waarde�van�het�budo�zijn�de�verworvenheden�die�men�
door�trainingen�heeft�verkregen�en�deze�in�de�maatschappij�
inbrengt.�Een�mooie�theorie,�echter�waar�het�om�draait�is�
regel�nummer�één,�en�dat�is�het�overwinnen�van�jezelf.

In�1868�kwam�er�een�einde�aan�het�samoeraistelsel.�Samou-
rai�moesten�net�zoals�het�gewone�volk��werken�op�het�land�
of�in�de�industrie.�De�traditie�van�het�bushido�bleef�wel�in�
de�gedachten�van�de�Japanner�bestaan.�Het�moderne�Japan�
liet�in�de�Tweede�Wereldoorlog�zien�dat�het�oneervol�was�om�
zich�als�soldaat�over�te�geven.�De�identiteit�van�Japan,�geper-
sonifieerd�in�de�keizer�en�de�onvoorwaardelijke�onderwer-
ping�aan�zijn�besluiten,�komt�voort�uit�de�gedachte�van�de�
samoerai.�De�principes�spelen�nog�steeds�een�grote�rol�in�het�
Japanse�zakenleven.�De�maatschappij�van�Japan�is�gebaseerd�
op�de�mentaliteit�van�de�samoerai,�slavernij�en�onderlinge�
afhankelijkheid.�De�groep�gaat�voor�het�individu.�Eigenlijk�
de�relatie�van�meester�tot�onderdaan.�Deze�gedachte�is�nog�
steeds�krachtig.�Voor�ons�westerlingen�verwonderlijk�en�ook�
soms�niet�te�begrijpen.

33 jaar trouwe dienst, een bushido mentaliteit
De�Tweede�Wereldoorlog�duurde�33�jaar�voor�Hiroo�Onoda.�In�
1974�haalde�tweede�luitenant�Hiroo�Onoda�van�het�Japanse�
leger�de�krantenkoppen�over�de�hele�wereld.�Onoda�werd�
in�december�1944�gestationeerd�op�Lubang,�een�eilandje�
125�kilometer�ten�zuidwesten�van�Manila.�Daar�moest�hij�het�
Amerikaanse�leger�bespioneren.�Hij�dook�op�uit�de�jungle�
van�het�Filippijnse�eiland.�Hij�werd�opgejaagd�door�Ameri-
kaanse�troepen,�Filippijnse�politie,�vijandige�eilandbewoners�
en�Japanse�zoekploegen.�Maar�altijd�wist�hij�zijn�vermeende�
tegenstanders�uit�handen�te�blijven.�Onoda�bleef�er�van�over-
tuigd�dat�de�Tweede�Wereldoorlog�nog�steeds�aan�de�gang�
was�en�dat�op�een�dag�het�Japanse�leger�als�overwinnaar�zou�
terugkeren�op�zijn�tropische�eiland.�Na�meer�dan�dertig�jaar�
survival�realiseerde�hij�zich�eindelijk�dat�de�oorlog�voorbij�
was.�Het�Japanse�leger�organiseerde�een�reeks�expedities�
om�Onoda�op�te�sporen.�Die�dacht�echter�dat�het�om�een�
complot�van�‘de�vijand’�ging�en�weigerde�daarom�de�jungle�
te�verlaten.�Op�10�maart�1974�kwam�Onoda’s�voormalige�
commandant,�majoor�Taniguchi,�naar�de�Filippijnen.�Die�gaf�
hem�het�bevel�zich�over�te�geven.�Toen�pas�kwam�Onoda�uit�
zijn�schuilplaats,�nog�steeds�gekleed�in�het�uniform�van�het�
keizerlijke�leger.�Na�zijn�overgave�verhuisde�hij�naar�Brazilië�
en�werd�daar�veeboer.�Hij�schreef�een�boek�No Surrender: My 
Thirty-Year War.�Later�ging�hij�terug�naar�Japan,�waar�hij�een�
Japanse�vrouw�huwde.�In�Japan�heeft�hij�voor�de�jeugd�een�
natuurkamp�opgericht.�Hier�leert�hij�kinderen�onder�meer�te�
eten�uit�de�natuur.�Hij�is�nog�steeds�in�leven.

Kamikaze ideologie tijdens de tweede 
 wereldoorlog
In�het�vorige�deel�beschreef�ik�de�slagen�die�de�samoerai�heb-
ben�gevochten�tegen�de�Mongolen.�Hun�overwinning�was�te�
danken�aan�de�goden,�de�kamikaze.�Daarmee�ontstond�ook�
het�geloof�dat�Japan�onverslaanbaar�was.�De�dreiging�van�een�

invasie�was�weer�op�handen.�Alleen�waren�het�nu�
de�geallieerden.�Het�was�dus�absoluut�noodza-
kelijk�dat�iedereen�eensgezind�tegen�de�vijand�
vocht.�Net�zo�als�hun�voorouders�die�tegen�de�
Mongolen�hadden�gevochten.�Nu�namen�de�ka-
mikazes�de�rol�van�de�goden�over:�zij�werden�zelf�
de�wind�die�neerviel�op�de�vijandelijke�schepen.
Samen�met�de�bushidogedachte�werd�dit�

tijdens�de�Tweede�Wereldoorlog�een�goede�voedingsbodem�
voor�het�ontstaan�van�deze�zelfmoordeskaders,�de�kamikaze-
piloten.�Toch�denk�ik�dat�niet�alleen�dit�de�Japanner�er�toe�
bracht�om�vrijwillig�zelfmoord�te�plegen.�Indoctrinatie�
en�propaganda�hebben�ook�een�grote�rol�gespeeld.�Japan�
had�een�nationalistisch�en�militaristisch�regime.�Tijdens�
de�schooltijd�kregen�de�kinderen�les�in�patriottisme�en�
vaderlandse�ethiek.�Ook�de�groepsdruk�speelde�mee.�Men�
conformeerde�zich�aan�de�groep.�Je�als�enige�van�een�groep�
niet�kandidaat�stellen,�werd�gezien�als�hoogverraad.�Deze�
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medaille�had�ook�een�ander�kant.�Het�solidariteitsgevoel�van�
de�piloten�was�zeer�groot.�Ze�zagen�elkaar�als�kameraden.�
Zij�waren�bezig�met�een�gezamenlijke�missie.�Het�gevoel�
dat�ze�samen�met�hun�vrienden�de�dood�ingingen,�maakte�
de�zelfmoordmissie�een�stuk�minder�moeilijk.�Gyokusai�
(versplinterd�juweel)�was�de�metafoor�die�gebruikt��werd�
voor�het�neerstorten�van�de�kamikazevliegtuigen.�In�een�
afscheidsbrief�stond�te�lezen:�“Moge�mijn�dood�zo�zuiver�zijn�
als�het�breken�van�kristal”.�

Yakuza, een samoeraimaffia
De�Yakuza�is�in�Japan�een�traditionele�criminele�organisatie�
die�rituelen�en�ideologieën�van�de�samoerai�gebruiken.�Zij�zijn�
eigenlijk�een�paramilitaire�organisatie�en�in�Japan�algemeen�
geaccepteerd.�Veel�van�de�activiteiten�van�de�Yakuza�zijn�
terug�te�voeren�naar�historische�feodale�oorsprong.�Ze�is�geen�
geheime�organisatie�zoals�de�maffia.�Veel�Yakuzaorganisaties�
hebben�openlijk�kantoren�met�een�uithangbord�waarop�de�
groepsnaam�of�hun�embleem�staat.�Hun�naam�danken�ze�aan�
het�gokspel�Hanafuda�(soort�blackjack).�Yakuza�is�de�naam�van�
de�meest�slecht�denkbare�combinatie�uit�dit�spel,�de�nummers�
acht,�negen�en�drie.�In�het�Japans,�‘ya’,�‘ku’,�and�‘sa’.
Yakuzaleden�dragen�vaak�zonnebrillen�en�kleurrijke�kos-
tuums�zodat�hun�‘werk’�voor�‘burgers’�(katagi)�onmiddellijk�
herkenbaar�is.�Leden�zijn�vaak�over�hun�hele�lichaam,�behalve�
het�gezicht,�zwaar�getatoeëerd.�Zij�laten�hun�tatoeages,�die�
meestal�mooi�kunstwerken�zijn,�zelden�zien.�Hiërarchische�
relaties�worden�strikt�in�acht�genomen.�Leden�die�niet�aan�
deze�verwachtingen�voldoen�moeten�yubitsume�plegen.�Dit�
is�het�afsnijden�van�delen�van�de�eigen�vingers�om�de�‘oya-
bun’,�(baas)�te�bewijzen�dat�men�toch�trouw�is�aan�de�groep.�
Dit�ritueel�stamt�uit�de�samoeraitijd.�Hiermee�werd�de�grip�
op�het�zwaard�steeds�minder,�dit�maakte�de�gestrafte�meer�
afhankelijk�van�de�groep.�De�Yakuza�is�ook�een�dankbaar�on-
derwerp�voor�speelfilms.�Bekende�films�zijn�The Yakuza�met�
Robert�Mitchum,�Brother�vanTakeshi�Kitano�en�Black Rain�
met�Michael�Douglas.

Musashimanagemnt en de ‘The Peaceful 
Warrior’
Musashi,�de�meeste�bekende�samoerai,�leefde�van�1584�tot�
1645.�In�1643�schreef�hij�zijn�boek�De Strategie van de Samoe-
rai (Go�Rin�No�Sho,�boek�van�de�vijf�ringen).�Dit�boek�werd�in�
de�jaren�tachtig�in�en�buiten�Japan�een�bestseller�in�de�ma-
nagementliteratuur.�Vooral�bij�het�nemen�van�strategische�
beslissingen�werd�het�geraadpleegd.�Een�aantal�principes�
werd�gebruikt�als�basis�voor�cursussen�en�workshops�voor�
managers.�Termen�als�‘leer�strategisch�te�denken,�maak�ge-
bruik�van�je�emotionele�intelligentie�en�neem�waar�op�grote�
lijnen,�maar�vergeet�de�details�niet’�komen�voort�uit�dit�boek.��
Het�bushido�werd�en�wordt�nog�steeds�gebruikt�maar�ook�
misbruikt.�Zoals�we�al�lazen,�misbruikte�de�militaire�macht�
het�publieke�educatiesysteem.�Het�bushido�was�een�object�
van�loyaliteit�en�opoffering.�Bushido�werd�de�basis�van�ethi-
sche�training.�Zoals�het�opkomen�van�het�Japanse�nationa-
lisme�en�de�morele�kracht�van�de�burgers�in�tijden�van�oorlog�
tot�1945.�Na�de�oorlog�werd�het�gebruikt�om�Japan�op�te�
bouwen�tot�een�moderne�‘westerse’�industriestaat.��

Wij�als�westerlingen�staan�daar�nogal�sceptisch�tegenover,�
maar�moeten�wel�erkennen�dat�het�in�Japan�werkt,�omdat�
de�groep�daar�sterker�is�dan�het�individu.�Ik�denk�dat�we�als�
westerling�ook�gebruik�kunnen�maken�van�het�bushido�maar�
meer�gericht�op�jezelf.�Daarmee�kan�het�beoefenen�van�een�
vechtsport,�zoals�karate,�een�goed�hulpmiddel�zijn.�Bushido�
kan�voor�jezelf�worden�vertaald�in�de�manier�van�het�accep-
teren�van�zaken�die�niet�veranderd�kunnen�worden.�Maar�
ook�de�moed�hebben�om�dingen�te�veranderen�die�veranderd�
kunnen�worden.�Hiervoor�is�wilskracht,�geduld�en�wijsheid�
nodig.�Het�pad�van�de�krijger�loopt�omhoog.�Telkens�worden�
we�uitgedaagd�naar�de�toppen�van�ons�kunnen�te�gaan.�
Zolang�we�nog�niet�bij�die�top�zijn�kan�de�beoefening�van�
karate,�of�welke�ander�vechtsport�dan�ook,�een�middel�van�
motivatie�zijn�om�onze�wilskracht�te�gebruiken.�Er�bestaat�
echter�geen�algemeen�geldend�recept�hoe�budo�beoefend�
moet�worden.�De�schoen�die�bij�de�één�past,�knelt�bij�de�
ander.�De�één�doet�mee�aan�wedstrijden,�soms�succesvol,�
terwijl�de�ander�zoekt�naar�de�perfecte�techniek.

Want wat we moeten leren voordat we het kunnen doen, 
leren we door het te doen�–�Aristoteles��

>�André�Brockbernd

Geraadpleegde literatuur:
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Way of the Peaceful Warrior�–�Dan�Millmann�(1980)
Zen, the way to the Martial Arts�–�Taien�Deshimaru�(1975)

Gebruikte illustraties:
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Column

karate in japan
Een Japanse receptie….
Tom Kompier is Japanoloog en trainde jarenlang shotokan
karate in Japan, waaronder twee jaar in de instructeursoplei
ding van de JKA in Tokio. Hij gaf jaren les bij SKCA in Amster
dam tot hij vorig jaar weer verhuisde naar Japan, waar hij is 
uitgezonden naar de Nederlandse ambassade. Tom zal voor 
de Taiko een column schrijven over karate en Japan.

Wie�karate�wil�begrijpen�moet�eens�een�Japanse�receptie�
bijwonen.�Je�kunt�natuurlijk�ook�naar�Japan�gaan�en�in�een�
dojo�gaan�trainen,�wat�anders�is,�maar�ook�weer�niet�zo�erg�
anders.�Beetje�trappen,�beetje�stoten,�kiai,�beetje�zweten,�dat�
soort�werk.�Dat�is�bij�ons�niet�anders.�Het�tellen�in�het�Japans�
gaat�ze�makkelijker�af,�dat�wel.�
Maar�ga�eens�naar�een�receptie.�En�dan�niet�een�internatio-
nale�receptie,�waar�allerlei�niet-Japanners�geintjes�uithalen�of�
alvast�aan�het�eten�beginnen.�Nee,�een�authentieke�receptie�
voor�een�Japans�studententoernooi.�Er�is�eten,�er�is�drinken.�
Het�staat�onaangeroerd�in�het�midden�van�de�zaal.�Eerst�
speeches.�Op�het�podium�zitten�tien�oudere�mannen�met�
kokardes�van�verschillende�grootte�en�kleur:�rood,�rood/wit�
en�wit.�Midden�op�het�podium,�onder�de�immense�Japanse�
vlag,�hebben�zij�met�de�grootste,�rode�kokardes�een�ereplaats.�
Een�oud-minister,�een�directeur�van�een�groot�bedrijf.�Die�
mannen�komen�allemaal�aan�de�beurt�om�te�spreken�en�ze�
nemen�er�hun�tijd�voor.�Voor�het�podium�zitten�nog�tiental-
len�mannen�met�strikken�om�tafels,�minder�belangrijk,�maar�
nog�steeds�eregasten.�In�de�zaal�staan�honderden�oudge-
dienden�en�de�studenten�die�morgen�strijd�gaan�leveren.�
Iedereen,�ook�de�studenten,�zit�strak�in�het�pak.�De�speeches�
gaan�over�bunbu�en�budo,�over�normen�en�waarden,�over�
dankbaarheid�en�verantwoordelijkheid.�Niemand�beweegt�of�
kletst,�een�enkele�eregast�slaapt.
Dan�volgt�de�kanpai,�de�heildronk,�op�gezondheid,�vechtlust�
en�sportiviteit.�En�dan�kan�er�gegeten�en�gedronken�worden.�
Iedereen�schenkt�elkaar�te�drinken�in,�maar�als�je�goed�kijkt�zie�
je�dat�ondergeschikten�hun�meerderen�inschenken�als�gebaar�
van�respect�en�dat�de�meerderen�de�geste�beantwoorden�door�
hun�mindere�in�te�schenken,�als�gebaar�van�genegenheid.
En�daar�hebben�we�in�een�notendop�de�essentie�van�het�Japan-
se�universiteitskarate.�Het�zijn�de�oudgedienden�die�het�geld�
voor�het�toernooi�en�de�organisatie�bij�elkaar�brengen,�voor�de�
clubs,�voor�de�dojo’s.�Zij�leveren�banen�en�bijbaantjes,�nemen�
studenten�mee�uit�eten�en�geven�les.�De�studenten�dragen�de�
tassen,�schenken�het�drinken,�reiken�een�handdoek�of�schoen-
lepel�aan,�buigen�en�groeten.�Zo�is�het�onderling�tussen�de�
oudgedienden,�die�ooit�ook�studenten�waren,�en�zo�is�het�tus-
sen�de�studenten.�Iedereen�is�senpai�van�de�een�en�kohai�van�
de�ander.�Het�is�een�groot�sociaal�spanningsveld.�Maar�het�is�
essentieel�te�begrijpen�dat�dit�bij�een�tennisclub�hetzelfde�zou�
zijn.�Het�is�de�Japanse�vorm�van�leven�die�tot�uitdrukking�komt�
in�de�receptie�en�in�de�dojo�en�karate.�Niet�andersom.�Zo�wordt�
iedere�receptie�een�kata,�anders�en�toch�hetzelfde…��



1�

tae-bo zonder muziek

De essentie van karate-do?
Wanneer we worden geconfronteerd met geweld blijkt dat, 
als het echt nodig is, in ieder mens een potentiële wereld
kampioen ‘straatvechten’ schuilt. Vaak wordt dit nog duide
lijker wanneer het niet om ons zelf gaat, maar bijvoorbeeld 
om onze kinderen of partner. En dat alles zonder enkele 
vorm van formele training ook. Maar als dit zo is, wat is dan 
het verschil met een getrainde karateka? 

Het�antwoord�op�deze�vraag�moeten�we�zoeken�in�het�feit�
dat�een�getrainde�karateka�specifi�eke�technische�en�tactische�
principes�kan�toepassen.�Althans,�dat�zou�hij�moeten�kunnen�
in�een�dergelijke�situatie.�Deze�principes�zijn�de�essentie/kern�
van�het�karate�en�de�juiste�toepassingen�hiervan�verheven�het�
vechten�tot�een�‘kunst’.�In�die�zin�is�het�belangrijk�om�ons�te�
beseffen�dat�alle�vechtkunstbewegingen�ooit�zijn�ontwikkeld�
op�basis�van�een�aantal�principes.
In�mijn�ogen�is�een�goede�karateka�dan�ook�niet�iemand�die�
50�vormen�van�15�verschillende�karatestijlen�kent.�Een�goede�
karateka�is�in�staat�de�onderliggende�principes�te�begrijpen,�te�
trainen�en�toe�te�passen�in�verschillende�relevante�situaties.

De�meest�basale�principes�waarop�vechtkunsten�oorspron-
kelijk�zijn�gebaseerd�worden�in�de�meeste�gevallen�domweg�
verkeerd�geïnterpreteerd�en�gaan�daardoor�verloren.�
De�technieken�en�vormen�worden�dan�wel�met�veel�overtui-
ging�en�inzet�onderwezen�in�de�verschillende�sportscholen�
en�verenigingen.�Maar�ik�ben�van�mening�dat�het�merendeel�
van�deze�technieken�en�vormen�zijn�ontdaan�van�het�doel�
waarvoor�ze�ooit�zijn�ontwikkeld.�
Onthoud�goed:�ook�al�geef�je�een�vuilnisbak�een�mooie�
kleur,�het�blijft�een�vuilnisbak.�Niet�dat�ik�het�karate-do�
met�een�vuilnisbak�wil�vergelijken,�maar�ik�denk�dat�u�de�
boodschap�snapt.
Op�deze�manier�is�karate�gegroeid�tot�tae-bo�zonder��muziek.�
Het�‘going�through�the�motions’�kan�worden�aangemerkt�
als�een�vorm�van�lichamelijke�oefening�of�zelfs�een�vorm�van�
zelfcultivering.�Allemaal�waardevolle�toepassingen�echter�
zonder�de�onderliggende�principes�waarop�de�sporten�ge-
baseerd�zijn.�Wat�mij�betreft�mogen�ze�dan�ook�niet�worden�
aangemerkt�als�‘martial�art’�of�‘vechtsport’.

Een�goede�en�mooie�ontwikkeling�is�dat�veel�vechtkunsten�
dan�ook�weer�op�zoek�gaan�naar�de�oorspronkelijke�principes.�
Zo�wordt�in�de�wereld�van�de�taijiquan�weer�veel�geëxperi-
menteerd�en�getraind�op�de�gevechtstoepassingen�van�deze�
martial�art.�Dit�levert�een�wereld�aan�know-how�op.�Ook�de�
Russen�hebben�met�hun�‘systema’�de�martiale�spijker�op�hun�
kop�geslagen.�

Een korte toelichting
Een�aantal�lezers�van�de�Taiko,�waaronder�mijn�zeer�ge-
waardeerde�collega�Leo�Verhoeven�reageerde�al�op�eerdere�
vergelijkbare�uitspraken�van�mij.�Leo�vindt�bijvoorbeeld,�dat�
ik�een�onderscheid�zou�moeten�maken�tussen�‘Do’�en�‘Jutsu’.�
Daar�heeft�hij�op�het�eerste�gezicht�gelijk�in.�De�reden�dat�ik�
zo�tekeer�meen�te�moeten�gaan�is�gebaseerd�op�de�houding�
van�veel�karateka�en�leraren.�In�de�kern�beoefenen�ze�karate-
do,�wat�impliceert�dat�karate�een�middel�is�tot�zelfcultivering�
en�spirituele�ontwikkeling.�Maar�vervolgens�wordt�karate�
door�hen�gepresenteerd�als�effectief�zelfverdedigingsysteem,�
omdat�dit�marketingtechnisch�goed�uitkomt?�Maak�het�nou�
toch!�Ik�ben�de�laatste�die�beweert�dat�karate�niet�effectief�
kan�zijn.�Om�de�drommel�wel!�Maar�dan�moet�er�wel�anders�
getraind�worden.�En�dat�laatste�begint�met�het�besef�welke�
ontwikkelingstak�van�karate�men�volgt,�Do�of�Jutsu.
Ik�bedenk�me�nu�overigens�dat�er�natuurlijk�nog�een�derde�
ontwikkelingstak�is:�Sportkarate!�Naar�mijn�mening�is�dit�
noch�Do�noch�Jutsu.�Maar�dat�is�wellicht�een�interessante�
�discussie�die�ik�de�volgende�keer�met�u�wil�voeren.��

>�Jan�Bloem
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
Club 
Stijl
Doet karate sinds
Trainingsintensiteit

Belangrijkste prestaties
• nationaal
• internationaal
Aantal prijzen
Favoriete karateka 
Favoriete techniek
Sportieve ambitie
Andere hobbies
Favoriete muziek
Vakantieland
Eet graag

Raquel van Galen
14 jaar
Den Haag
Karate-Do W�  els
Sh� okan
1999
3x per week + 
1x per maand sele	 i� raining

3x Nederlands Kampioene Kata
derde plaats ONJK Kata
35
Sayra Aarts
Mawashi geri
Europe�  & wereldkampioen worden
muziek luist eren & sho� en!
pop, r&b, jazz
Turkije, Duitsland
Lasagna

Naam
Leeftijd
Woonplaats
Club 
Stijl
Doet karate sinds
Trainingsintensiteit

Belangrijkste prestaties
• nationaal
• internationaal
Aantal prijzen
Favoriete karateka 
Favoriete techniek
Sportieve ambitie
Andere hobbies
Favoriete muziek
Vakantieland
Eet graag

Eli Muis
11 jaar
Rhoon
Tadashii-Do
Sh� okan
2003
4x per week + 
1 x per maand sele	 i� raining

Goud R�  erdam Cup Kata (‘06), NK Kumite (‘07) 
Goud Niede� hein Cup Kata 2006
39
Luca Vald� i
Pak sto� 
EK & WK winnen
gitaarspelen + snowboarden
verschillende arti� ten
Italië
Pizza & lasagna

Kidscorner

Sudoku
Sudoku�is�een�rage,�afkomstig�uit�Japan.�Daarom�
mag�dit�niet�ontbreken�in�de�Taiko.�Voor�degenen�
die�het�nog�niet�kennen,�het�werkt�als�volgt:

Je�moet�de�lege�vakjes�in�het�diagram�vullen�met�de�
cijfers�1�tot�en�met�9.�Daarbij�mogen�deze�cijfers�in�
elk�blok�van�3�bij�3,�in�elke�rij�en�in�elke�kolom�slechts�
één�keer�voorkomen.�Ook�op�de�diagonalen�vind�je�nu�
de�cijfers�1�tot�en�met�9.�Er�is�slechts�één�oplossing�
�mogelijk.�Raden�of�rekenen�is�dus�niet�nodig.

7 2    3 9   

5 9  7   3 4  

3    5 2  1  

2   5   1   

 1 7 2   8 5  

  4 6 3    9 

 8  4 6    7 

 7 2   5 9  8 

  5 8    3 1 
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Op de coachstoel

Het�besef�van�succes�kwam�eigenlijk�pas�toen�hij�vijftig�werd.�
Na�een�geënsceneerde�ontvoering�door�de�politie�kreeg�hij�
van�vele�oud-leerlingen�een�gedichtenbundel.�Hij�las�die�
diezelfde�nacht�in�een�ruk�emotioneel�uit.�

Voor�zijn�sportschool,�Bushido,�opgericht�in�1972,�is�achttien�
jaar�geleden�een�eigen�pand�geplaatst.�Daarvoor�moesten�er�
altijd�gymzalen�van�de�gemeente�worden�gehuurd.�Kent�u�
Ries�niet,�dan�kent�u�ongetwijfeld�wel�één�van�zijn�leerlingen�
(bijvoorbeeld�Dylan�de�Weerd�of�Timothy�Petersen).�Ries�draait�
al�heel�lang�met�succes�mee�in�de�karatesport�en�weet�dit�
blijkbaar�succesvol�over�te�brengen�op�zijn�leerlingen.�

Wat is de beste manier om dit succes door te geven? Waar
om zijn spelvormen voor kinderen zo belangrijk? 
Na�vanaf�zijn�vijfde�jaar�judo�te�hebben�beoefend�maakte�
Ries�van�Toorn�uit�Tiel�de�overstap�naar�karate�op�zijn�twaalf-
de.�Vooral�de�dynamische,�spectaculaire�bewegingen�trokken�
hem�aan.�Het�was�kempo�dat�hem�introduceerde�in�de�
wereld�die�karate�heet.�Later�heeft�ook�een�tijdje�kyukoshin�
beoefend�bij�de�groepering�van�Mas�Oyama.�De�full-contact�
sporten�trokken�hem�blijkbaar,�want�hij�verdiepte�zich�ook�in�
het�kickboxen.�Zijn�carrière�als�leraar�begon�al�redelijk�snel.�
Op�22-jarige�leeftijd�nam�hij�al�af�en�toe�eens�een�les�over�van�
zijn�leraar,�die�Ries�het�geven�van�lessen�graag�toevertrouw-
de,�ondanks�dat�er�meerdere�hoger�gegradueerde�karateka’s�
rondliepen.�
Tegenwoordig�is�Ries’�naam�alom�bekend�bij�vechtsporten�
van�alle�disciplines.�Hij�geeft�les�in�zijn�eigen�sportschool�en�
geeft�door�het�hele�land�cursussen�over�nieuwe�werkvormen�
voor�kinderen�en�communicatie�met�allochtonen�binnen�de�
vechtsport�voor�de�overheid.�

Zo te horen ben je dus zeer gedreven in het lesgeven, is dat 
altijd zo geweest? ‘Eigenlijk�niet,�mijn�hoofd�stond�er�niet�
echt�naar�op�het�moment�dat�het�op�mijn�pas�kwam.�Ik�
was�bezig�met�wedstrijden�in�verschillende�sporten�en�het�
verbreden�van�mijn�horizon�op�vechtsportgebied.�Ik�vind�mijn�
horizon�verbreden�belangrijk,�en�zocht�vroeger�altijd�compe-
titie,�ook�met�kickboxen.�Mijn�trainer,�Ad�de�Jong,�belde�op�

ries van toorn

‘Een open mind 
opent deuren’
Dit keer in deze vaste rubriekcoach Ries van Toorn. Een man 
die zijn ogen en oren altijd open heeft staan voor inspiratie 
voor zijn geliefde sport. Hij draagt deze kennis ook nog eens 
graag over op de volgende generatie. Ries is een bescheiden 
karateman die verschillende prijzen als vechter heeft, maar 
dat is volgens hem niet zo belangrijk. Ook was hij een aantal 
jaren KBN bondscoach.

een�zaterdag�op�met�de�vraag:�wil�je�lesgeven?�Mijn�hoofd�
stond�er�op�dat�moment�misschien�niet�naar,�maar�ik�stond�
er�wel�voor�open�en�het�antwoord�was�ja.”

Je hebt dus veel gezien, waarom toch de keuze voor karate? 
“Het�is�mijn�favoriete�sport!�Er�zijn�verschillende�manieren�
om�om�te�gaan�met�een�aanval.�Het�proberen�te�ontwijken,�
proberen�sneller�en�slimmer�te�zijn�dan�je�tegenstander,�vind�
ik�het�meest�logisch.�Ook�kan�ik�me�het�beste�vinden�in�de�
technieken�binnen�het�karate.”�

Hoe is je carrière als leraar van ‘mijn hoofd staat er niet naar’ 
naar 5 uur lesgeven per dag geklommen? “Ik�heb�een�open�
mind,�probeer�overal�dingen�vandaan�te�halen.�Ik�haal�uit�an-
dere�sporten�dingen�die�ik�kan�gebruiken�voor�karate!�Heb�je�
de�startsnelheid�van�schaatsers�wel�eens�gezien?�Indrukwek-
kend!�Daar�zijn�natuurlijk�trainingsmethodes�voor�en�met�
een�beetje�creativiteit�en�aanpassing�maak�je�deze�zo�prima�
geschikt�voor�karate.�Creativiteit�is�heel�belangrijk,�lesgeven�
zoals�de�Japanners�is�in�mijn�ogen�niet�altijd�de�beste�manier�
en�in�vele�gevallen�niet�van�deze�tijd.�Wij�zijn�een�slim,�inven-
tief�volk!�We�moeten�deze�kwaliteiten�ook�voor�karate�trai-
ningen�gebruiken!�De�oude�stijl�is�toch�een�beetje:�ik�doe�het�
voor,�en�jij�doet�het�na,�en�dat�honderden�keren�achter�elkaar.�
Ik�hou�er�meer�van�de�leerling�ook�mentaal�uit�te�dagen�door�
haar�of�hem�een�situatie�voor�te�leggen�en�om�een�oplossing�
te�vragen.�Ga�op�zoek�naar�oorzaken�en�oplossingen.�
Mijn�instelling�tijdens�het�lesgeven�is�niet�alleen�het�vertel-
len�wat�het�beste�is�dat�een�leerling�kan�doen,�maar�ook�
samen�te�kijken�naar�wat�het�beste�bij�hen�zelf�past.�Ik�werk�
ook�graag�met�thema’s�in�mijn�lessen.”�

Vervolg Op de coachstoel zie pagina 20



Vervolg ‘Op de coachstoel’ van pagina 19

20

w
w

w
.k

ar
at

eb
on

d.
nl

    
 d

ec
em

be
r 

20
0

7

20

En als je specifi ek voor kinderen praat, wat raad je dan aan? 
“Spelvormen�zijn�heel�belangrijk,�ze�geven�uitdaging�en�hou-
den�de�aandacht�erbij.�Je�kunt�kinderen�via�spelen�zowel�de�
grondbeginselen�als�gedetailleerde�situaties�trainen.�Je�kunt�
er�zoveel�mee!�De�mogelijkheden�zijn�eindeloos�en�hebben�
positief�effect�op�vlakken�zoals�sociale�vaardigheid,�fysieke�
gesteldheid,�mentaliteit,�coördinatie,�motoriek,�kracht,�lenig-
heid,�discipline,�omgaan�met�agressie,�creëren�van�zelfver-
trouwen�en�moed!”�

“Een�simpel�voorbeeld.�Gooi�eens�een�tennisbal�naar�een�leer-
ling.�Wat�doet�hij?�Je�kunt�uitleggen�dat�ontwijken�toch�de�
beste�oplossing�is�en�het�daarna�vergelijken�met�een�stoot.�
Bij�kinderkarate�moet�emotie,�omgaan�met�angsten,�agressie�
en�moed�centraal�staan.�Als�een�kind�bijvoorbeeld�zegt:�ik�
ben�derde�geworden�op�de�NK�van�de�vier,�zeg�ik�als�trainer:�
Nee,�je�bent�derde�van�heel�Nederland,�er�waren�heel�veel�
kinderen�die�de�moed�niet�hadden�om�hier�te�staan.�Het�is�
heel�wat�voor�een�kind�tussen�die�grote�scheidsrechters�en�
al�dat�schreeuwende�publiek.�Het�begeleiden�van�een�kind�is�
heel�belangrijk.”�

“De�drie�belangrijkste�dingen�waar�je�als�trainer�echter�
rekening�mee�moet�houden�zijn�veiligheid,�plezier�en�leren.�Ik�
gebruik�altijd�het�‘top/tip�principe’:�dit�ging�top,�maar�ik�heb�
ook�nog�een�tip�voor�je.’�

“Ik�denk�dat�de�juiste�manier�om�met�kinderen�om�te�gaan�is�
het�niet�te�autoritair�opstellen.�Wel�duidelijke�regels�stellen,�
er�niet�als�een�grote�karateleraar�voor�gaan�staan,�maar�als�
een�vriendelijke,�helpende�hand.�Geef�ze�het�respect�dat�ze�
verdienen.�Je�moet�je�ook�goed�kunnen�verplaatsen�in�hun�
leefwereld.�Het�spreekt�jongeren�bijvoorbeeld�veel�meer�aan�
om�het�aspect�‘joystick’�in�een�spelletje�te�gebruiken,�zoals�op�
de�computer.�Of�een�spelletje�als�pacman�na�te�bootsen.”�

Je hebt veel toppers opgeleid, is er een grens aan het trainer
schap? “Als�sportschoolhouder�stopt�het�een�keer,�je�geeft�ze�
als�het�ware�aan�mensen�met�kennis,�deskundigen.�Als�een�
pupil�bijvoorbeeld�in�de�selectie�komt�is�die�erg�gebaat�bij�
meerdere�invloeden,�van�mensen�die�weer�andere�specialis-
men�hebben,�ik�noem�voeding�of�krachttraining.�Ik�zie�mijn�
taak�als�trainer�als�een�rode�draad�in�de�sportcarrière�van�
mijn�leerling.”

Wil je nog iets kwijt Ries? “Een�oud�Japans�spreekwoord�
heeft�me�altijd�erg�getrokken:�‘als�de�dikke�takken�bewegen,�
bewegen�ook�de�dunne�takken’. Dat�wil�zeggen�dat�leraren�
constant�in�beweging�moeten�zijn�en�deze�prikkelingen�door�
moeten�geven�aan�hun�leerlingen.�We�moeten�verder�kijken�
en�open�staan�voor�inspiratie�van�waar�dan�ook�vandaan!�Dit�
en�de�karatesport�gaan�mij�aan�het�hart�en�daar�wil�ik�graag�
een�steentje�aan�bijdragen.�Ik�ben�momenteel�bezig�met�
het�opzetten�van�een�website,�boekje�en�DVD�die�met�name�
inzoomen�op�spelvormen�voor�de�jeugd.”��

Individueel
Goud (6)
Isra�Ou-Aissa�( jeugd�-45kg)
Naomi�Süverkropp�( jeugd�-55kg)
Khalid�Ebaihoubarka�(cadetten�-60kg)
Vincent�Vaseur�(cadetten�-65kg)
Esther�van�Schaik�(cadetten�+57kg)
Timothy�Petersen�(senioren�-75kg)

Zilver (2)
Rafaël�Petersen�(cadetten�-70kg)
Jaouad�Ikan�(senioren�-80kg)

Brons (12)
Sharon�Bletterman�(cadetten�kata)
Mariska�Steenbeek�(senioren�kata)
Sanela�Kosovic�(senioren�kata)
Rick�Schaap�( jeugd�-50kg)
Kimberly�Wigchert�( jeugd�+55kg)
Alex�Creemers�( jeugd�+65kg)
Britt�Hofmann�(cadetten�-57kg)
Kitty�Bakker�(cadetten�+57kg)
Kim-Nhat�Pham�(cadetten�-60kg)
Steven�v/d�Hoek�(cadetten�-75kg)
Vanesca�Nortan�(senioren�+60kg)
Luis�Provence�(senioren�-70kg)

Teams
Goud (2)
KBN�Team�-15�jaar�meisjes�(Laury�Vogelzang,�Isra�Ou-Aissa,�
Kimberly�Wigchert�&�Naomi�Süverkropp)
KBN�Team�-15�jaar�jongens�(Lesley�Zut,�Alex�Creemers,�Ozan�
Arslan�&�Marciano�Dekker)

meisjesploeg wederom goed voor goud. vlnr: kimberley wigchert, 
naomi süverkropp, isra ou-aissa en laury vogelzang

GRAND PRIX: Venice Cup
In het eerste weekend van december werd er in het Italiaanse 
Venetië gestreden om de Venice Cup. Het toernooi kende 
met 1400 deelnemers uit 27 landen een behoorlijke bezet
ting. Uit Nederland deden zo’n vijftien clubs mee met ruim 
tachtig karateka’s. Nederlanders waren er succesvol.
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Kidscorner

Lang�geleden�leefden�er�twee�geesten�met�lange�neuzen.�
Ze�woonden�in�de�hoge�bergen�van�noord�Japan.�De�ene�
geest�was�rood�en�de�andere�groen.�Ze�waren�allebei�heel�
trots�op�hun�neus.�Deze�konden�ze�heel�lang�maken,�wel�
vele�kilometers�lang,�om�
daarmee�het�land�rond�te�
kunnen�snuffelen.�Ze�maak-
ten�altijd�ruzie�over�wie�de�
mooiste�neus�had.�Op�een�
dag�toen�de�groene�geest�
rustig�op�de�top�van�zijn�berg�
zat,�rook�hij�iets�heel�lekkers.�
“Dat�ruikt�lekker.�Ik�vraag�me�
af�wat�dat�is?”�zei�hij.

Hij�begon�zijn�neus�langer�
te�maken.�Zijn�neus�groeide�
en�groeide,�de�geur�achterna.�
Zijn�neus�groeide�zo�lang�dat�
hij�over�de�zeven�bergen�en�
over�de�velden�ging.�Uitein-
delijk�stopte�hij�bij�het�grote�
huis�van�een�edelman.�In�het�
huis�gaf�zijn�dochter,�prinses�
Witte�Bloem,�een�feest.�Vele�
prinsessen�waren�naar�het�feest�gekomen�en�prinses�Witte�
Bloem�liet�hen�haar�zeldzame�en�mooie�jurken�zien.�Ze�had-
den�de�schatkamer�van�het�huis�opengemaakt�en�de�mooie�
kleren,�die�verpakt�waren�met�wierook,�eruit�gehaald.�De�wier�
ook�was�de�geur�die�de�groene�geest�had�geroken.

Prinses�Witte�Bloem�zocht�
een�plek�waar�ze�haar�mooie�
jurken�kon�ophangen�zodat�
iedereen�ze�beter�kon�zien.�
Toen�zag�ze�de�neus�van�de�
groene�geest�en�ze�zei:�“Kijk,�
iemand�heeft�een�groene�
stok�opgehangen.�Laten�we�
hier�de�jurken�aan�hangen.”�
De�prinses�riep�haar�kamer-
meisjes�en�die�hingen�de�jurken�aan�de�neus�van�de�groene�
geest.�De�groene�geest�die�ver�weg�op�zijn�berg�zat,�voelde�
iets�kietelen�aan�zijn�neus,�daarom�begon�hij�zijn�neus�terug�
te�trekken.�De�prinsessen�waren�verbaasd�toen�ze�de�mooie�
jurken�door�de�lucht�zagen�vliegen.�Ze�probeerden�de�jurken�
nog�te�pakken�maar�waren�te�laat.

De�groene�geest�was�heel�blij�toen�hij�die�mooie�jurken�aan�
zijn�neus�zag�hangen.�Hij�pakte�de�jurken�en�nam�ze�mee�
naar�zijn�huis.�Daarna�nodigde�hij�de�rode�geest�uit�die�op�de�
berg�naast�hem�woonde,�om�bij�hem�te�komen.�De�groene�
geest�zei�tegen�de�rode�geest:�“Kijk�eens�wat�een�wonder-

De geesten met de lange neuzen
baarlijke�neus�ik�heb.�Mijn�neus�heeft�mij�al�deze�mooie�jur-
ken�gebracht!”�De�rode�geest�werd�heel�jaloers�toen�hij�al�die�
mooie�jurken�zag.�Het�is�dat�rode�geesten�niet�groen�kunnen�
kleuren,�maar�anders�was�hij�groen�van�afgunst�geworden.

De�rode�geest�zei�tegen�de�
groene�geest:�“Jij�moet�maar�
eens�opletten�wie�de�beste�
neus�heeft,�ik�zal�je�eens�wat�
laten�zien.”�En�de�rode�geest�
ging�terug�naar�zijn�eigen�
berg.�Daar�zat�hij�iedere�dag�
op�de�top�zijn�lange�rode�neus�
te�wrijven�en�in�de�lucht�te�
ruiken.�Er�waren�al�veel�dagen�
voorbij�gegaan,�maar�hij�had�
nog�steeds�niets�lekkers�gero-
ken.�Hij�begon�ongeduldig�te�
worden�en�zei:�“Ik�wacht�niet�
langer.�Ik�ga�mijn�neus�langer�
maken�en�laat�hem�over�de�
velden�gaan,�totdat�ik�iets�
goeds�vind.”�En�dat�deed�hij.�
Hij�liet�zijn�neus�groeien�en�
groeien,�over�de�zeven�bergen�

en�over�de�velden�totdat�hij�uiteindelijk�bij�hetzelfde�grote�
huis�kwam.�Op�dat�moment�was�de�jonge�zoon�van�de�edel-
man,�prins�Dapper,�samen�met�zijn�vriendjes�in�de�tuin�aan�
het�spelen.�Toen�prins�Dapper�de�rode�neus�zag,�riep�hij:�“Kijk�
eens,�iemand�heeft�hier�een�rode�stok�neergezet.�Laten�we�
daaraan�gaan�schommelen!”�De�kinderen�bonden�touwen�

aan�de�neus�om�schommels�
te�maken.�Wat�hadden�ze�
een�plezier.�Ze�schommelden�
hoog�de�lucht�in�en�klom-
men�allemaal�over�de�rode�
stok.�Eén�jongen�kerfde�zelfs�
zijn�naam�in�de�stok�met�een�
mes.�Dit�deed�de�geest�alle-
maal�heel�veel�pijn.�Maar�zijn�
neus�was�zo�zwaar�dat�hij�

hem�niet�terug�kon�trekken.�Maar�toen�in�zijn�neus�gesneden�
werd,�schudde�hij�er�alle�kinderen�vanaf�en�trok�hij�zijn�neus�
met�al�zijn�kracht�terug,�zo�snel�als�hij�kon.
De�groene�geest�moest�heel�hard�lachen�toen�hij�zag�wat�er�
gebeurde.�Maar�de�rode�geest�zat�alleen�maar�zijn�neus�te�
wrijven�en�zei:�“Dit�krijg�ik�nou�omdat�ik�zo�jaloers�was.�Ik�zal�
mijn�neus�nooit�meer�de�velden�insturen.”��

Vrij vertaald naar Japanese�Childrens�Favorite�Stories
First edition 1953, 26th printing 1983
Uit clubmagazine De�Tokon�van�Dokan - Zeist
Tekst: Sandra Brockbernd
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Open Belgium Youth Kumite Tournament

Op 4 november j.l. waren de volgende Nederlanders 
(1020 jarigen) succesvol op het Open Belgium Youth 
Kumite Tournament.

Goud (9)
Bobbi�Been,�Kaylee�Zwakhalen,�Laury�Vogelzang,�Marciano�
Dekker,�Vincent�Vaseur,�Dylan�de�Weerd,�Lindsey�Weerden-
burg,�René�Smaal�en�Ruviëne�Mathilda

Zilver (12)
Nina�Vincent,�Lonneke�Meijer,�Louise�Oldeman,�Lesley�Zut,�
Sharon�van�Gent,�Ozan�Arslan,�Eric�Jonk,�Rick�Vincent,�Lorenzo�
Manhoef,�Nikéy�Bakker,�Moreno�Sheppard�en�Jaouad�Ikan

Brons (21)
Bryan�Timmermans,�Brandon�Smith,�Kimberly�Wigchert,�
Nick�Gerrese,�Eva�Zwaneveld,�Daan�Storm,Khalid�Ebaihou-
barka,�Elsintha�Telehala,�Ashley�Timmer,�Esther�van�Schaik,�
Valerie�Op�den�Camp,�Wesley�Routier,�Steven�v/d�Hoek,�Jamal�
Ebaihoubarka,�Dewi�Telehala,�Mahinder�Soekhan,�Jimmy�
Macco,�Niels�Kroon,�Lars�van�Keulen,�Nicky�le�Fèbre�en�Pepijn�
Vaandrager.
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Kazutaka�Otsuka�(of�Ohtsuka),�wordt�geboren�in�1965�als�eerste�
zoon�van�wado-ryu�grootmeester�Jiro�Otsuka�en�kleinzoon�
van�de�legendarische�karategrootmeester�Hinori�Otsuka,�de�
grondlegger�van�het�moderne�wedstrijdkarate.�Op�vijfjarige�
leeftijd�begint�Kazutaka�met�karate,�maar�niet�voor�lang.�Het�
valt�niet�mee�om�karateles�te�krijgen�van�een�vader�die�sterk�
gelooft�in�het�gezegde:�‘een�vaderleeuw�laat�zijn�kinderen�in�
het�ravijn�storten�en�alleen�de�kinderden�die�daaruit�de�top�
weten�te�bereiken�zijn�succesvol’.�Hierdoor�wordt�Kazutaka�
harder�aangepakt�dan�zijn�medeleerlingen.

Als�gevolg�van�deze�aanpak�weigert�Kazutaka�na�een�jaar�
karate�nog�langer�te�beoefenen.�Zijn�vader�biedt�hem�
een�keuze.�Hij�mag�stoppen�met�karate�als�hij�een�andere�
krijgskunst�gaat�beoefenen.�Het�wordt�Iaido,�de�kunst�van�
het�zwaardtrekken.�Daarnaast�beoefent�Kazutaka�andere�
krijgskunsten�als�judo,�aikido,�kendo�en�worstelen.�
Tijdens�zijn�studie�aan�de�Tokai�Universiteit�wordt�hij�lid�van�
het�Iaido�competitieteam�en�begint�opnieuw�met�het�beoe-
fenen�van�wado-ryu�karate.�Dit�onder�druk�van�de�wado-ryu�
organisatie,�die�zich�zorgen�begint�te�maken�over�de�opvol-
ging�van�de�wado-ryu�traditie�door�een�nieuwe�generatie.

Het wadokarate raakt verdeeld
In�1981�treedt�er�een�scheuring�op�in�het�wadokarate.�De�
�wadokai�splitst�zich�af�van�de�wado-ryu�organisatie.�Het�
bestuur�van�de�wadokai�is�het�niet�langer�eens�met�de�
�technische�en�politieke�richting�van�Hironori�Otsuka�en�
kiest�een�andere�weg.�Deze�gebeurtenis�heeft�een�grote�
impact�op�de�familie�Otsuka.

Het Wadoplatform van de Karatedo Bond Nederland 
ontvangt 5 en 6 januari 2008 een bijzondere gast, Kazutaka 
Otsuka. Tijd om eens kennis te maken met deze bijzonder 
aardige en bescheiden karatemeester.

Na�zijn�afstuderen�aan�de�Tokai�universiteit,�studeert�Ka-
zutaka�Engels�in�Amerika,�waar�hij�zijn�toekomstige�vrouw,�
Marie-Caroline�uit�Frankrijk�ontmoet.�Ze�trouwen�en�vestigen�
zich�in�Tokyo�waar�Kazutaka�directeur�van�de�wado-ryu�
honbu�dojo�wordt�(de�honbu�dojo�is�de�hoofddojo�van�een�
krijgskunst,�waar�de�technische�lijn�van�een�traditie�in�stand�
gehouden�wordt).�Drie�keer�per�week�geeft�hij�5�á�6�lessen�
per�dag.�Ook�reist�hij�van�dojo�naar�dojo�om�gastlessen�te�
verzorgen�of�zelf�te�trainen.�Regelmatig�komen�studenten�en�
leraren�uit�Japan�naar�Tokyo�om�te�oefenen.�Verder�komen�er�
studenten�en�leraren�van�over�de�hele�wereld�naar�de�honbu�
dojo�om�daar�wado-ryu�karate�te�bestuderen.�Kazutaka�en�
Marie-Caroline�krijgen�twee�kinderen,�Benoit�en�Marion.�
Beiden�kinderen�beoefenen�inmiddels�wado-ryu�karate.

Verhuizing naar Frankrijk
Ongeveer�twee�jaar�geleden�verhuist�Otsuka�met�zijn�gezin�
naar�Montpellier�in�Frankrijk.�Hij�geeft�momenteel�les�in�
Montpellier,�Clermont�l’Herault�en�enkele�andere�plaatsen.�
Daarnaast�geeft�hij�stages�door�heel�Frankrijk�
(zie�www.otsukawado-ryu.com).�

Doel van de stage in Nederland
Kazutaka�Otsuka�bezit�een�diepe�kennis�van�het�wado-ryu�en�
heeft�daarnaast�een�brede�budo�achtergrond�in�Iaido,�kendo,�
judo,�jiujitsu�en�aikido.�Degenen�die�al�eens�het�genoegen�heb-
ben�gehad�met�deze�leraar�te�trainen�kunnen�het�beamen,:
het�is�een�bijzonder�deskundige�en�prettige�leraar.�Zijn�droom�
is�dat�ooit�alle�wadokarateka�weer�met�elkaar�trainen.�Ik�weet�
zeker�dat�dát�tijdens�dit�KBNseminar�gaat�lukken.��

>�Gertjan�Martens
 namens het Wadoplatform Nederland

Voor informatie over de Otsukastage 5 en 6 januari 2008 in 
Utrecht, zie www.karatebond.nl

stage kazutaka otsuka in nederland
Wado-Ryu: soepeler en vloeiender karate



w
w

w
.k

ar
at

eb
on

d.
nl

    
 d

ec
em

be
r 

20
0

7

2�

Karatedames van sportschool Raym ond Snel: opgevoed door karate-do

“Groeten, rei, osu… en nu gaan we knallen met zijn allen. 
Rechtop, ritme, arrogantie, let op je houding, achterste voet 
dertig graden.” De dames (en heren) van de sportschool van 
Raymond Snel werken zich in het zweet op deze vrijdag
avond in oktober in Leeuwarden. Je hoeft niet te zoeken 
naar de leraar, die hoor je direct als je binnenkomt.

Er�heerst�een�gemoedelijke�sfeer,�hiërarchie�en�discipline�
staan�hoog�in�het�vaandel�en�wat�vrij�snel�opvalt�is�dat�het�
merendeel�van�de�groep�uit�vrouwen�bestaat.�We�vragen�aan�
Raymonds�vrouw�Hanneke�hoe�het�komt�dat�er�zoveel�dames�
op�de�sportschool�zitten.�“Dat�komt�door�het�charisma�van�
Raymond”,�zegt�ze�stellig.

Wat�ook�opmerkelijk�is,�is�dat�jong�en�oud�samen�traint.�
Sterker�nog:�de�jonge�garde�geeft�de�oude�les.�Met�name�als�
het�gaat�om�de�shito�ryu�stijl,�want�dat�is�de�stijl�waarmee�de�
dames�van�Raymond�Snel�zich�onderscheiden�op�de�kata-
wedstrijden�in�binnen-�en�buitenland.�Snel�hierover:�“Belang-
rijk�hierin�is�dat�de�acceptatie�aanwezig�is.”�Daar�is�Snel�trots�
op.�“Men�ziet�in�dat�de�jongeren�technisch�begaafd�zijn,�ze�
willen�zich�verrijken�en�staan�open�voor�hun�input.”

“We�hebben�geen�geheimen�in�onze�keuken”,�vervolgt�hij.�
“Iedereen�is�welkom,�zo�komen�er�karateka’s�uit�het�hele�land�
meetrainen�bij�ons�in�de�dojo.”�De�jongste�karateka�is�14�en�de�
oudste�60�jaar.�We�spreken�met�de�oudste�pupil,�Richard,�die�
vertelt�dat�hij�helemaal�uit�Purmerend�komt�om�te�trainen.�
“Toen�ik�bezig�was�met�mijn�opleiding�tot�dojo-assistent�kwam�
ik�eens�trainen�in�Leeuwarden.�Ik�merkte�al�snel�dat�mijn�hou-
ding�en�techniek�beter�werd.�Raymond�is�echt�een�man�met�
oog�voor�detail,�dat�spreekt�mij�enorm�aan�in�zijn�trainingen.”�

Shito ryu: een nieuwe uitdaging
Van�huis�uit�is�Snel�dus�een�kyokushinschool.�Toch�is�de�
overstap�gemaakt�naar�shito�ryu�kata’s.�Waarom?�“Ik�zag�het�

als�een�uitdaging�om�mijn�mensen�zich�internationaal�te�
laten�manifesteren�op�het�onderdeel�kata.�Met�kyokushin�
kata’s�kom�je�niet�ver�aangezien�die�stijl�niet�geaccepteerd�
wordt�op�WKF�niveau.�De�keuze�voor�shito�ryu�was�toen�snel�
gemaakt.�De�keuze�voor�shito�ryu�is�voornamelijk�gefundeerd�
op�het�voorkomen�van�problemen.�Ik�heb�nu�geen�eindeloze�
discussies�met�stijlvertegenwoordigers�en�kan�onafhankelijk�
en�vrij�aan�de�gang,�dat�is�prettig.�In�het�begin�lieten�we�de�
internationale�topper�Petra�Nova�geregeld�overvliegen�vanuit�
Tsjechië�voor�stages.�Ook�hebben�we�vaak�de�Belg�Yves�Zorza�
laten�komen�en�bezocht,�alsmede�de�stages�van�de�Japanse�
grootmeester�Ishimi�in�Spanje.�Alles�bij�elkaar�heeft�dat�ons�
een�aardige�duit�gekost,�maar�gezien�de�resultaten�op�dit�
moment�is�dat�het�allemaal�meer�dan�waard�geweest.”�

De�samenwerking�met�de�Technisch�Directeur�kata�van�de�
KBN,�Dino�Daussy,�is�volgens�Snel�uitstekend�te�noemen.�
“Dino�staat�open�voor�ontwikkeling�en�heeft�een�opening�ge-
creëerd�voor�de�shito�ryu�stijl�binnen�de�kernploeg,�voorheen�
was�het�voornamelijk�shotokan�wat�de�kop�sloeg.�Ook�voor�
de�shotokanners�binnen�de�selectie�is�het,�denk�ik,�een�aan-
vulling�geweest.�Je�moet�immers�de�kata’s�lopen�die�inter-
nationaal�het�beste�scoren,�meegaan�met�de�internationale�
ontwikkelingen�en�dingen�oppikken�van�anderen.”

Overstap: van kumite naar kata
Voorheen�stond�de�school�van�Snel�vooral�bekend�om�de�
kumite�vechters�die�werden�voortgebracht.�“De�meeste�dames�
uit�die�periode�zijn�inmiddels�moeders�geworden,�maar�komen�
nog�steeds�trouw�trainen,�hoor.”�Miranda�behoort�tot�de�‘oude�
garde’.�Ook�zij�komt�nog�steeds�trainen.�“Na�15,�20�jaar�komen�
we�bijna�allemaal�nog�steeds�trainen�bij�Raymond,�dat�zegt�
genoeg.�De�sfeer�is�hier�heel�gemoedelijk,�dat�spreekt�me�aan.”

Er�wordt�op�hoog�niveau�getraind.�Pamela�is�19�jaar�en�studeert�
geneeskunde.�Ze�is�verhuisd�naar�Groningen,�maar�toch�komt�

Van links naar rechts: raymond snel, anouck bletterman, 
nathalie sousa, onze taiko-verslaggever, sharon bletterman
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Karatedames van sportschool Raym ond Snel: opgevoed door karate-do

ze�iedere�week�trouw�trainen�in�Leeuwarden.�Waarom?�“Vroeger�
was�ik�best�wel�een�watje,�door�karate�heb�ik�mee�zelfvertrou-
wen�en�discipline�gekregen.�Karate�is�een�onderdeel�van�mijn�
leven�geworden.�Daar�heb�ik�in�mijn�studie�profi�jt�ook�van.”

Na�afl�oop�van�de�les�spreken�we�alle�dames�nog�even,�veel�van�
de�meiden�zien�eruit�als�‘tropische�verrassingen’.�Niemand�zou�
van�club�willen�wisselen.�Eén�van�de�andere�meiden�stelt:�“als�
ik�een�leuke�jongen�tegenkom�uit�het�zuiden�heeft�hij�pech.�
Ik�kan�niet�verhuizen�daarheen,�want�dan�kan�ik�niet�meer�
trainen�bij�de�leukste�sportschool�van�Nederland.”

Richtje�traint�al�jaren�bij�Raymond�Snel.�Vooral�de�saamhorig-
heid�spreekt�haar�aan.�“We�zijn�één�grote�familie�hier,�leuker�
dan�bij�de�TROS”�(lachend).�De�jonge�Birgit�prijst�vooral�dat�alles�
netjes�en�streng�moet.�Femke�komt�van�een�andere�sportschool.�
Ze�heeft�de�overstap�gemaakt�om�op�wedstrijdgebied�wat�beter�
voor�de�dag�te�komen.�Sharon�vult�direct�trots�aan�dat�Snel�de�
beste�sportschool�van�Leeuwarden�is.�“Ze�komen�niet�zomaar�
van�andere�clubs�bij�ons�trainen.”�Anouck�vindt�het�“stoer”�dat�zij�
de�oude�garde�van�tijd�tot�tijd�mogen�doceren�in�shito�ryu�kata’s.�

Raymond�wordt�door�zijn�dames�getypeerd�als�streng�doch�
rechtvaardig.�“Hij�let�op�alles:�of�je�nagels�geknipt�zijn,�je�pak�is�
gestreken,�noem�maar�op.�Wat�er�gebeurt�als�dat�niet�het�geval�
is?�Sharon:�“Dan�moet�je�dertig�keer�opdrukken”�(lachend).

Loraine�vindt�vooral�de�uitleg�van�Raymond�sterk.�“Je�weet�
waar�je�aan�toe�bent,�omdat�hij�alle�tijd�voor�je�neemt�en�bij�
iedereen�het�maximale�eruit�wil�halen.”�Eén�van�de�dames�
vertelt�enthousiast�over�de�voorbereiding�op�een�danexa-
men.�“Er�wordt�dan�elke�dag�getraind�en�alles�moet�precies�
kloppen.�We�moeten�de�show�stelen,�zegt�hij�dan.”

De�dames�die�internationale�wedstrijden�lopen,�vertellen�dat�
Snel�de�dojo�uitloopt�als�ze�eens�een�baaldag�hebben�en�het�

sharon

nikki

pamela

er�niet�uitkomt�op�een�training.�Wedstrijden�zijn�bijna�altijd�
in�het�midden�en�westen�van�het�land.�De�redacteur�vraagt�
zich�of�dat�misschien�nadelig�werkt�voor�de�vaste�wedstrijd-
ploeg�van�Snel?�“Wij�moeten�altijd�rond�half�zes�op�voor�
wedstrijden.�Inmiddels�zijn�we�dat�wel�gewend�hoor.”�Sharon�
zegt�nog�dat�ze�kwijt�wil�dat�het�maar�eens�afgelopen�moet�
zijn�met�het�vooroordeel�dat�de�meiden�uit�het�noorden�
boerinnen�zouden�zijn.�“Dat�is�helemaal�niet�zo.”

“Ik�ben�gezegend�met�die�meiden”,�zegt�Snel�op�zijn�beurt�
vol�lof�over�zijn�damesploeg.�“Ik�kan�altijd�op�ze�bouwen�en�
lezen�en�schrijven�met�ze.�Ze�zijn�intelligent,�staan�open�voor�
discussie�en�vertrouwen�je�ook�dingen�toe.�Ze�trainen�hier�
al�van�kleins�af�aan.�Het�is�mooi�om�te�zien�hoe�ze�van�kind�
langzaam�volwassen�worden.”�Hij�vervolgt:�“Ze�profi�leren�zich�
op�gereserveerde�wijze.�Ook�dat�is�onderdeel�van�de�opvoe-
ding�van�het�karate.”�Er�gaat�volgens�hem�veel�tijd�zitten�in�
voorbereidingstrajecten�richting�grote�toernooien.�“Maar�
daar�pikken�de�recreanten�bij�ons�ook�hun�graantje�in�mee,�
omdat�we�daar�de�hele�les�op�aanpassen.”

Hoe�het�staat�met�karate�in�Friesland?�“Momenteel�ben�ik�
helaas�de�enige�die�actief�is�in�het�wedstrijdkarate.�We�kunnen�
zowel�nationaal�als�internationaal�aardig�meekomen.�Verder�
denk�ik�dat�we�een�verfrissende�aanvulling�zijn�van�bestaande�
karatecultuur.�Shito�ryu�is�een�hele�sierlijke�stijl,�die�goed�bij�
de�dames�past.�De�kata’s�liggen�deels�in�het�verlengde�van�de�
kata’s�uit�het�kyokushin,�het�was�daarom�ook�een�voor�de�hand�
liggende�keuze.�Maar�kyokushin�blijft�onze�moederhaard.”

Of�de�dames�nog�leuke�anekdotes�hebben�over�hun�shihan?�
“Raymond�zegt�altijd:�‘Je�hebt�verkering�met�de�sportschool�
en�je�gaat�vreemd�met�je�vriendje’.�En�ook�dat�we�de�scheids-
rechters�moeten�laten�genieten�van�onze�aanwezigheid.�Ze�
moeten�het�jammer�vinden�dat�onze�kata�is�afgelopen.�Zo�
mooi�moet�het�gepresenteerd�zijn.”

En�zo�komen�we�na�een�gezellige�avond�aan�het�einde�van�
ons�gesprek.�Raymond�Snel�boft�maar�met�zulke�slimme,�
gedisciplineerde�en�leuke�meiden.��
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Een�meditatiekussen�of�een�klein�houten�bankje�was,�naast�
de�syllabus,�het�belangrijkste�dat�Raoul�Destrée�uitdeelde�
aan�het�begin�van�de�eerste�bijeenkomst.�Met�daarbij�de�
aansporing�om�thuis�dagelijks�een�minuut�of�twintig�te�gaan�
‘zitten’�(mediteren).�Inmiddels�heeft�Raoul�al�zo’n�3.000�per-
sonen�gecoached�en�getraind.�Dit�doet�hij�individueel�maar�
ook�in-company,�bijvoorbeeld�groepstrainingen�bij�politie-
korpsen,�hogescholen,�universiteiten�en�ministeries.�Hij�schat�
in�dat�circa�één�derde�van�alle�cursisten�actief�blijft�oefenen�
of�het�in�een�later�stadium�weer�oppakt.

De�meeste�deelnemers�schrijven�zich�in�omdat�ze�om�welke�
reden�dan�ook�last�van�stress�(‘vol�hoofd’)�hebben.�Inmiddels�
heeft�Raoul�zijn�activiteiten�opgesplitst�in�Mental�Fitness�
Bedrijfstraining�(sinds�1997�voor�bedrijven�en�overheden)�en�
Zentijd�(sinds�1991�voor�particulieren)1.�

Hoe ben je in aanraking gekomen met Zen?
“In�1978�heb�ik�tijdens�mijn�studie�aan�de�Leidse�Universi-
teit,�bij�het�keuzevak�‘Zen�en�psychotherapie’,�voor�het�eerst�
�kennisgemaakt�met�Zen.�Hier�is�toen�mijn�interesse�gewekt.�
Vervolgens�heb�ik�werkelijk�aan�den�lijve�de�bevrijdende�
kracht�van�Zen-training�ervaren�in�een�klooster�van�Bene-
dictijnen.�In�1992�heb�ik�een�paar�maanden�doorgebracht�in�
Zen-centra�in�Japan�en�in�1993�heb�ik�kennisgemaakt�met�
Boeddhisme�in�Suan�Mokh�in�Thailand.”

En hoe ben je gekomen tot deze gecom
bineerde oosterse/westerse aanpak?
“Zen�is�een�trainingsweg�in�het�ontwikkelen�van�een�
ontspannen�houding�en�aandachtig�leven.�Deze�berust�op�

het�inzicht�dat�het�beter�is�één�ding�goed�te�doen�dan�tien�
dingen�half.�In�de�cursus�wordt�dit�geoefend�aan�de�hand�van�
meditatie.�
Systematische�beoefening�bevordert�het�losmaken�van�het�
teveel�in�het�hoofd�zitten�en�heeft�als�resultaat�meer�rust�en�
orde.�Hierdoor�kun�je�je�beter�concentreren�op�de�dagelijkse�
activiteiten�en�ben�je�gevoeliger�voor�de�invloeden�vanuit�
diepere�lagen�in�jezelf.�Dit�vormt�de�basis�voor�een�effectiever�
gebruik�van�je�vermogens,�energie�en�intuïtie.�Uit�MRI-scans�
en�EEG-onderzoeken�blijkt�dat�tijdens�meditatie�de�hersenen�
anders�werken�en�een�diepere�ontspanning�en�helderheid�
tot�stand�komen�dan�in�‘normale’�situaties.”�

“De�Japanse�Zen-filosofie�koppel�ik�aan�hedendaagse�psycho-
logische�inzichten.�Daarbij�gebruik�ik�de�theorieën�van�Flow 2�
en�van�de�Amerikaanse�coach�W.�Timothy�Gallwey 3,�één�van�de�
grote�inspirators�van�de�sportpsychologie.�Kern�van�die�visie�is�
dat�een�mens/sporter�door�allerlei�angsten�verkrampt�raakt.�
Door�bewustwordingsoefeningen�kun�je�het�kritische�stemme-
tje�in�je�hoofd�herkennen�en�leren�los�te�laten.�Het�leuke�is�dat�
de�oude�Oosterse�inzichten�aansluiten�bij�de�huidige�Westerse�
psychologie.�Ik�benut�als�het�ware�het�beste�uit�twee�werelden.”�

Hoe ziet een sessie er grofweg uit?
Zen-training�helpt�mensen�bewuster�te�werken�aan�de�eigen�
mentale�conditie�door�middel�van�meditatietraining.�De�er-
varing�leert�dat�coachingsgesprekken�een�nuttige�aanvulling�
zijn�op�het�regelmatig�mediteren.�Hierdoor�krijg�je�meer�hel-
derheid�en�vrijheid�om�keuzen�te�maken�die�bij�je�passen.�Dat�
kan�betekenen�dat�je�de�werkelijkheid�leert�accepteren�zoals�
deze�is.�Of�dat�je�tot�inzicht�komt�dat�je�stappen�moet�gaan�

Zen voor iedereen?

Hoe houd je in deze snelle en roerige tijd je hoofd leeg en boven 
water? Er zijn tegenwoordig interessante mogelijkheden: 
Raoul Destrée, psycholoog en onderwijskundige, combineert  
als trainer/mental coach westerse psychologie en filosofie met 
oosterse Zenfilosofie. Een nadere kennismaking met Destreé.
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zetten�om�je�leven�in�een�bevredigender�vaarwater�te�krijgen.�
Tijdens�deze�gesprekken�help�ik�je�belemmerende�gedach-
ten�op�te�sporen�en�los�te�laten.�Anderzijds�confronteer�ik�je�
met�tegenstellingen�in�je�denken�en�gedrag�en�stimuleer�en�
ondersteun�ik�het�veranderingsproces.�In�een�sessie�van�3�uur�
praten�we�circa�2�uur�(coaching,�literatuur,�huiswerk)�en�doen�
we�circa�1�uur�meditatie-oefeningen.”

Waar zit de meerwaarde in jouw aanpak?
“Zen-training�bevordert�de�aandacht�en�ontspannen�con-
centratie;�in�het�Japans�heet�dat�‘joriki’.�Sleutel�hierbij�is�het�
ontwikkelen�van�een�rustige�en�diepe�buikademhaling.�Dit�
geeft�een�goede�doorbloeding�van�het�lichaam�en�zorgt�voor�
vitale�energie.�In�een�ontspannen�toestand�kun�je�heftige�
emoties�en�frustraties�meer�van�een�afstand�leren�zien.�Je�
identificeert�je�niet�meer�met�je�vervelende�gevoelens.�Daar-
door�kun�je�zaken�objectiever�bekijken�en�sneller�loslaten.�Bij�
het�beoefenen�van�een�budosport�kun�je�met�het�verkrijgen�
van�deze�basisrust�en�concentratie�zeker�je�voordeel�doen.�Je�
bent�veel�meer�in�het�hier�en�nu.”

“Anderzijds�zorgt�Zen-training�voor�zowel�ontvankelijkheid�als�
echte�betrokkenheid.�Genieten�van�eenvoudige�dingen�is�echt�
Zen.�Dat�vergt�een�heldere,�geconcentreerde�geest.�Die�is�er�
niet�vanzelf.�Daarvoor�moet�je�echt�oefenen.�De�meerwaarde�
hiervan�is�dat�je�een�verdieping�in�je�leven�gaat�ervaren.�Een�
kopje�thee�drinken,�de�afwas�doen,�een�wandeling�door�het�
bos�maken�ga�je�bewuster�ervaren.�Daar�heb�je�weinig�voor�
nodig.�Veel�mensen�denken�echte�voldoening�te�vinden�in�veel�
ingewikkelder�dingen�als�een�groot�huis,�een�dure�auto,�verre�
reizen.�Hoewel�deze�dingen�an�sich�niet�verkeerd�zijn,�gaan�ze�
vervelen�wanneer�je�oppervlakkig�blijft�leven.”

Op welke wijze past jouw aanpak in de 
 hedendaagse snelle tijd? 
“Eén�ding�tegelijk�en�aandachtig�doen�is�het�motto�van�Zen.�
We�nemen�meestal�niet�de�tijd�om�dingen�goed�te�doen.�
We�razen�van�het�één�naar�het�ander.�Of�we�vervelen�ons�te�
pletter.�In�een�tijd�als�deze�waarin�er�grote�onverschilligheid�
heerst�naar�elkaar�en�naar�de�natuur�en�het�milieu�is�het�tijd�
om�meer�te�gaan�genieten�van�weinig.�Dat�zijn�we�verleerd.�Er�
is�een�Zenleraar,�Thich�Nhat�Hanh,�die�het�heel�eenvoudig�en�
helder�uitlegt.�Neem�een�blad�papier.�Dit�papier�staat�niet�op�
zichzelf.�Het�is�door�iemand�gemaakt.�Daarvoor�is�een�boom�
omgehakt�om�er�papier�van�te�maken.�Die�boom�kon�alleen�
groeien�door�wolken�die�voor�regen�zorgde,�warmte�van�de�
zon,�zuurstof�uit�de�lucht.�Hij�gaat�zo�nog�een�tijd�door.”

“Conclusie:�alles�hangt�met�alles�samen.�Niets�staat�op�zich-
zelf,�alles�is�met�elkaar�verbonden.�Intuïtief�voelen�we�dat�dit�
waar�is.�Echter,�we�leven�er�niet�bewust�naar.�Er�moet�eerst�
een�ramp�gebeuren�voordat�mensen�in�actie�komen.�In�mijn�
aanpak�stimuleer�ik�mensen�hun�ambitie�te�volgen.�Echter,�
ik�confronteer�ze�ook�op�een�vriendelijke�manier�met�hun�on-
bewustheid�en�blindheid.�Ik�zie�het�als�mijn�taak�mensen�te�
helpen�zichzelf�te�vinden�en�accepteren�door�stil�te�worden�
van�binnen.�Zen-training�als�mentale�fitness�maakt�je�dus�
mentaal�weerbaarder�in�deze�informatie-maatschappij.”

Heb je zelf ervaring met budosporten?  
“Ja,�ik�heb�twee�jaar�kendo�(een�vorm�van�Japans�zwaard-
vechten)�gedaan.�Het�zwaard�is�hierbij�vervangen�door�een�
bamboestok.�Er�zijn�vijf�hoofdslagen,�die�je�elke�les�tientallen�
keren�herhaalt�tot�het�automatisch�gaat.�Dan�leer�je�allerlei�
variaties�en�schijnbewegingen.�Bij�het�oefenen�sta�je�man�
tegenover�man.�Na�twee�minuten�sta�je�al�te�zweten.�Het�is�
ontzettend�intensief.�Je�moet�snel�zijn�en�toch�kalm.�Na�twee�
jaar�ben�ik�gestopt,�omdat�ik�teveel�klappen�kreeg.�Ik�ben�
verder�gegaan�met�tennis.�Ook�intensief,�maar�het�voordeel�
is�dat�je�wat�verder�van�elkaar�staat.”�

Wat kan jouw aanpak betekenen voor een 
karateka/budoka? 
“Voor�een�karateka/budoka�is�het�belangrijk�dat�hij�zijn�
emoties�leert�kennen�en�beheersen.�Leren�voelen�dus.�Het�
gevoelsniveau�spreekt�een�heel�andere�taal�dan�het�verstand.�
Met�je�verstand�kun�je�denken:�dat�doet�me�niets.�Maar�van�
binnen,�gevoelsmatig�knaagt�het�aan�je.�We�zijn�geneigd�
dat�weg�te�stoppen,�omdat�het�ons�niet�goed�uitkomt�of�we�
er�geen�tijd�voor�hebben.�Meestal�krijg�je�daar�vroeg�of�laat�
last�van.�In�mijn�Zentraining�en�-coaching�leer�ik�mensen�
een�diepere�laag�ontdekken�die�voorbij�het�denken�ligt,�het�
zogenaamde�Mushin.�Van�hieruit�krijgt�karate�of�welke�sport�
of�kunst�ook,�een�extra�dimensie.”

En zie je verschillen tussen breedtesporter en 
topsporter wat betreft je aanpak?
“Voor�beide�sportvormen�is�balans�wezenlijk�om�effectief�te�
zijn.�Als�je�fysiek�super�getraind�bent,�maar�je�verwaarloost�het�
mentale�aspect,�dan�is�de�kans�groot�dat�je�wedstrijden�gaat�
verliezen.�Dit�gevaar�zie�je�vooral�bij�topsporters�die�zichzelf�
voorbij�lopen.�Het�is�mooi�als�je�echte�ambitie�hebt�om�de�top�
te�willen�bereiken.�Maar�wat�doe�je�als�het�tegenzit?�Zen�leert�
je�‘zitten’�met�je�ongeduld�en�frustratie.�Als�je�dit�werkelijk�
oefent,�ga�je�je�meer�ontspannen�voelen.�Hierdoor�neemt�je�
helderheid�toe.�Je�bent�meer�in�het�hier�en�nu.�Topsporters�
melden�geregeld�dat�ze�tijdloze�momenten�ervaren�waarin�
ze�volledig�één�zijn�met�de�situatie.�Satori!�Zen�erkent�deze�
ervaring�als�echt�waardevol.�Tegelijkertijd�brengt�een�goede�
Zenleraar�je�snel�weer�met�beide�benen�op�de�aarde.”

Is Zen voor iedereen?
“Ja,�Zen�is�voor�iedereen�en�zeker�voor�budoka’s/karateka’s.”�

Hoe kan contact met je worden opgenomen?
“Je�kunt�mijn�websites�bekijken�www.zentijd.nl�of��
www.mentalfitness.nl.�Ook�ben�je�welkom�op�een�open�uur�
zoals�op�donderdag�24�januari�om�precies�20.00�uur�in�de�
Oude�Boomgaardstraat�17�te�Den�Haag.�Voor�een�individuele�
coaching�of�anderszins�ben�je�welkom�voor�een�gratis�kennis-
makingsgesprek,�telefoon�070-346�79�77,�e-mail:�rdestree@
zonnet.nl”��

Interview

1��Zie�www.mentalfitness.nl�en�www.zentijd.nl�
2��M.�Csikszentmihalyi,�Flow:�the psychology of optimal experience.�
New�York,�1990,�Harper�&�Row�

3��W.�Timothy�Gallwey,�Het innerlijk spel door tennis. De balans van 
lichaam en geest in sport, werk en leven.�Rijswijk,�2002,�Elmar
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Vacatures

Vacature

Meer informatie:
Karate-do	Bond	Nederland,	t.a.v.	het	hoofdbestuur,
Eisenhowerlaan	198,	3527	HK	Utrecht,
of	per	e-mail	via	info@karatebond.nl

Algemeen bestuurslid
Portefeuille in en externe  
communicatie en PRbeleid

Locatie: 
Bondsbureau,�afdeling�bestuur.

Werkzaamheden:
•��Draagt�verantwoordelijkheid�voor�het�promoten�
van�de�karatesport�in�het�algemeen�en�de�KBN�
in�het�bijzonder,�teneinde�het�positieve�imago�te�
versterken�en�ondersteunen.
•��Draagt�verantwoordelijkheid�voor�een�optimale�en�
open�communicatie�tussen�de�rayons,�de�commis-
sies,�sporttechnisch�kader,�topsportcoördinator,�
bestuur�en�bondsbureau.
•��Draagt�verantwoordelijkheid�voor�onderhoud�
en�kwaliteit�van�de�KBN�website�en�het�bonds-
magazine�Taiko.
•��Stelt�algemene�beleidslijnen�op�inzake�de�in-�en�
externe�communicatie
•��Stelt�een�communicatieplan�op�ten�behoeve�van�
onder�meer�de�promotie�van�karate�en�‘corporate�
values’�van�de�KBN.
•��Draagt�verantwoordelijkheid�voor�het�opstellen�
van�een�sponsorbeleid�voor�de�KBN

Speelruimte:
•��Is�collegiale�verantwoording�schuldig�aan�het�
bestuur�van�de�KBN

Kennis en vaardigheid:
•��Uitstekende�contactuele�en�communicatieve�
�vaardigheden�zowel�mondeling�als�schriftelijk
•��Kennis�van�communicatie�en�PR
•��Inzicht�in�alle�activiteiten�die�de�Karate-do�Bond�Ne-
derland�naar�leden�en�potentiële�leden�onderneemt.
•��Algemene�administratieve�en�organisatorische�
vaardigheden
•��Vaardigheid�in�computergebruik�en�
�tekstverwerking

Contacten:
Met�leden,�donateuren,�commissies�van�de�KBN,�poten-
tiële�leden,�publiek,�sponsoren,�uitgevers�en�NOC*NSF.

Vacature
De Karate-do Bond Nederland  
is op zoek naar een
 
Bondscoach kumite Jeugd

en nodigt kandidaten  
uit de solliciteren

Functie-eisen:
•��Minimaal�een�afgeronde�HBO-opleiding�
•��Een�relevante�sportopleiding�(bijv.�CIOS)�is�een�pre
•��Kandidaat�moet�de�opleiding�Topcoach/Master-
coach�van�NOC*NSF�afgerond�hebben,�dan�wel�
willen�volgen
•��Bij�voorkeur�3e�dan�en�leraar�karate
•��Goede�en�brede�technische�kennis�van�het�karate
•��Ervaring�met�kumite-wedstrijden�is�een�pre
•��Affiniteit�met�jeugdkarate

Persoonlijke�eigenschappen:
•��Zelfstandig�kunnen�werken
•��Sterk�verantwoordelijkheidsgevoel
•��Besluitvaardig
•��Initiatiefvol
•��Overtuigingskracht
•��Goede�contactuele�en�communicatieve�vaardig-
heden
•��Stressbestendig
•��Didactische�vaardigheden

Belangstellenden�kunnen�een�profielschets�bij�
het�Bondsbureau�opvragen.�Voor�meer�informa-
tie�over�de�functie�kunt�u�contact�opnemen�met�
Ronald�Renes,�bestuurslid�portefeuille�Topsport,�
telefoon�06�557�055�46

Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan:
Karate-do�Bond�Nederland,�t.a.v.�het�hoofdbestuur,�
Eisenhowerlaan�198,�3527�HK��Utrecht,�
of�per�e-mail�via�info@karatebond.nl
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jongens 8-9 jaar -35kg
1. thomas v/d meyden kenamju
2. anthonie lindenlauf karateclub alken
3. ruben slingerland sportschool muilwijk
3. alexis davoine champions club (b)

jongens 8-9 jaar -45kg
1. willem joachim champions club (b)
2. brian lusse unity’99
3. marvin doors karateclub alken

jongens 8-9 jaar +45kg
1. faiz massouri choku
2. oemraw choku

jongens 10-11 jaar -30kg
1. damian da luz tadashii-do
2. lucas molina kenamju
3. sten bremmers fudoshin roermond
3. eli muis tadashii-do

jongens 10-11 jaar -35kg
1. elmar van kleef unity’99
2. brian timmermans bs ‘heerlerbaan’
3. jolano lindenlauf karateclub alken
3. luca costa gfk belgium (b)

jongens 10-11 jaar - 40kg
1. cem coskun karate mossel-boot
2. melvin tijhuis karate-do smaal
3. ronald v/d veen nauwelaerts de agé
3. jordy wals nauwelaerts de agé

jongens 10-11 jaar - 45kg
1. fernando villanueva sportschool muilwijk
2. danillo teters karate mossel-boot
3. brandon smith unity’99

jongens 10-11 jaar - 55kg
1. tyron lardy kenamju
2. rob timmermans bs ‘heerlerbaan’
3. nils korten yoshukan-dortmund e.v. (d)

jongens 10-11 jaar + 55kg
1. wesley calderi sportschool muilwijk
2. altan ceylan choku
3. tom kroeze karateclub ashi-barai

jongens 8-9 jaar -28kg
1. anthonie lindenlauf karateclub alken
2. ruben slingenland sportschool muilwijk
3. igor lenterman all sports amstelveen
3. robin van wiggen tadashii-do

jongens 8-9 jaar -33kg
1. glenn roovers bushido
2. thomas v/d meyden kenamju
3. ap hamdaoui sportschool venendaal
3. finlay mcneal all sports amstelveen

jongens 8-9 jaar +33kg
1. juwan ekoë sportschool venendaal
2. marwan lahmar karate-do kyoukei
3. bryan lusse unity’99
3. madhu suares bushido-nl

jongens 10-11 jaar -33kg
1. eli muis tadashii-do
2. damian da luz tadashii-do
3. markos pachydakis sportschool essink
3. ian bremmers fudoshin roermond

jongens 10-11 jaar -38kg
1. brian timmermans  BS ‘heerlerbaan’
2. nassim bouhouch sportinstituut ooms
3. jolano lindenlauf karateclub alken
3. damian loenen bushido

jongens 10-11 jaar -43kg
1. jordy wals nauwelaerts de agé
2. anthony de nobel tadashii-do
3. jordan dekker sportschool venendaal
3. oussama salim sportinstituut ooms

jongens 10-11 jaar +43kg
1. khalil khouirate sportschool venendaal
2. altan ceylan choku
3. fernando villanueva sportschool muilwijk
3. tyron lardy kenamju

jongens 12-13 jaar -38kg
1. mitchel v/d waard karate-do smaal
2. mick van dijk hoogland
3. oualid bankodad van hellemond sport
3. oscar polanen-petel fudoshin roermond

jongens 12-13 jaar -45kg
1. kaetion doejaaren unity’99
2. omar ibrahim kenamju
3. nick gerrese unity’99
3. davide teters karate mossel-boot

jongens 12-13 jaar -50kg
1. casper neefjes  budoschool  

ton neuhaus
2. rik schaap sportschool muilwijk
3. brian vonken karate-do smaal
3. niels van mourik karate-do smaal

jongens 12-13 jaar -55kg
1. donovan wold dobbelsteen
2. sjaak de ridder sportschool muilwijk
3. jelle de keizer unity’99
3. matthijs lautenslager unity’99

jongens 12-13 jaar -60kg
1. sander overman karate do pora
2. abdel ali hadi sportschool venendaal
3. yunus yalcin karate mossel-boot
3. robin jansen fudoshin roermond

jongens 12-13 jaar +60kg
1. marciano dekker karateclub alken
2. jurian wanders unity’99
3. eren balli karate mossel-boot
3. joris drachman drachman

jongens 14-15 jaar -50kg
1. c. ebaihoubarka bushido
2. ümüt kalayci karate mossel-boot
3. chevy v/d zilver nauwelaerts de agé
3. lesley zut  van den nieuwendijk

jongens 14-15 jaar -55kg
1. arfaaz mahabali  bs ton neuhaus
2. halil cuha karate-do kyoukei
3. rick dudink  van den nieuwendijk
3. dennis geerlings genseikan karatedo

jongens 14-15 jaar -60kg
1. jacob haverhoek karate mossel-boot
2. antonio eitzer unity’99
3. kevin splinter goshinkan

jongens 14-15 jaar -65kg
1. dylan janssens  van den nieuwendijk
2. ozan arslan karate mossel-boot
3. henk de waal karate mossel-boot
3. dennis de jong jurojin

jongens 14-15 jaar -70kg
1. vince gertsen van hellemond sport
2. bob kooistra karate mossel-boot
3. giordy nortan choku
3. jorick koningsteen  nauwelaerts de agé

jongens 14-15 jaar +70kg
1. jeremy koot bushido
2. daan storm kenamju
3. benjamin mooiman karate mossel-boot
3. kevin moesman karate mossel-boot

meisjes 8-9 jaar -28kg
1. rüveyda albayrak choku
2. nikki v/d heiden tadashii-do
3. jaydin v/d eerden choku
3. lois kitzen  van den nieuwendijk

meisjes 8-9 jaar -33kg
1. loekie van dinther kenamju
2. jessica keijzer goshinkan
3. marie feberwee karate mossel-boot
3. celine martin karateclub alken

meisjes 8-9 jaar +33kg
1. jihane bankodad van hellemond sport
2. lynn snel van den nieuwendijk
3. michelle mertens karateclub alken
3. maxime inden genseikan karatedo

meisjes 10-11 jaar -35kg
1. yamaika kuyper karate mossel-boot
2. rachelle kraal sportschool muilwijk
3. betul eskici karate mossel-boot
3. roos teubel sportschool muilwijk

meisjes 10-11 jaar -40kg
1. desi wieman  van den nieuwendijk
2. michelle lambeck genseikan karatedo
3. neelam gajadin karate mossel-boot
3. kitty van dinther kenamju

meisjes 10-11 jaar +40kg
1. estelle walz unity’99
2. julia schulpen karateclub alken
3. amber weggers tadashii-do
3. bobby been unity’99

meisjes 12-13 jaar -45kg
1. lisa v/d kamp karate-do smaal
2. laura bijl sportschool muilwijk
3. nina vincent van hellemond sport
3. jennifer palmieri  bs ton neuhaus

meisjes 12-13 jaar -53kg
1. cheyenne van dijk karate-do smaal
2. sherilyn wold dobbelsteen
3. michelle kunst unity’99
3. laury vogelzang unity’99

meisjes 12-13 jaar +53kg
1. kimberley wigchert nauwelaerts de agé
2. lonneke meijer karate-do smaal
3. seryna van langevelde karate mossel-boot
3. danique v/d hoek unity’99

meisjes 14-15 jaar -48kg
1. anna hezeman karate-do smaal
2. sharyn moesman karate mossel-boot
3. valerie schutgens karate do pora
3. isra ou-aissa sportschool venendaal

meisjes 14-15 jaar -55kg
1. rükiye yüksel choku
2. louise oldeman choku
3. shirley de bondt sportschool muilwijk
3. kimberly oosterveen karate-do smaal

meisjes 14-15 jaar -60kg
1. kaylee van dijk karate-do smaal
2. britt hofman choku
3. mandy slobbe kenamju
3. sharon van gent sportschool muilwijk

meisjes 14-15 jaar +60kg
1. simone mertens karateclub alken
2. demelza v/d laan van hellemond sport
3. kim bouman hoogland
3. mandy besseling bushido

Uitslagen

jongens 12-13 jaar -35kg
1. bart versteeg kenamju
2. dennis moesman karate mossel-boot
3. yassin homri goshinkan
3. chris. groenewegen goshinkan

jongens 12-13 jaar -40kg
1. oualid bankodad van hellemond sport
2. kaetion doejaaren unity’99
3. issam boulahyan sportschool venendaal
3. romain pirson gfk belgium (b)

jongens 12-13 jaar -45kg
1. kevin metzen karateclub alken
2. omar ibrahim kenamju
3. davide teters karate mossel-boot
3. kevin spelt budoschool ton neuhaus

jongens 12-13 jaar -50kg
1. niels van mourik karate-do smaal
2. nigel janssens van den nieuwendijk
3. sjaak de ridder sportschool muilwijk
3. aleksandar vasic goshinkan

jongens 12-13 jaar -60kg
1. sander overman karate do pora
2. yunus yalcin karate mossel-boot
3. donovan wold dobbelsteen

jongens 12-13 jaar +60kg
1. marciano dekker karateclub alken
2. jurian wanders unity’99
3. eren balli karate mossel-boot
3. korné bons goshinkan

jongens 14-15 jaar -50kg
1. lesley zut van den nieuwendijk
2. cagri akay sei do
3. ümüt kalayci karate mossel-boot
3. sjoerd kroon van diest kenamju

jongens 14-15 jaar -55kg
1. antonio eitzer unity’99
2. mustapha astitou sportschool venendaal
3. halil cuha karate-do kyoukei

jongens 14-15 jaar -60kg
1. jens van poucke  vlaamse karate federatie (b)
2. maxime declerc  vlaamse karate federatie (b)
3. jacob haverhoek karate mossel-boot
3. cor ederveen budosporten elhatri

jongens 14-15 jaar -65kg
1. dylan janssens van den nieuwendijk
2. giordy nortan choku
3. henk de waal karate mossel-boot
3. paul vinken karateclub alken

jongens 14-15 jaar -70kg
1. xavier köhlen karateclub alken
2. gunal caglar karate mossel-boot
3. vince gertsen van hellemond sport
3. rodny smith unity’99

jongens 14-15 jaar +70kg
1. steven v/d hoek unity’99
2. daan storm kenamju
3. alex creemers fudoshin roermond
3. benjamin mooiman karate mossel-boot

meisjes 8-9 jaar - 30kg
1. jessica keijzer goshinkan
2. rüveyda albayrak choku
3. daniëlle bakker sportschool muilwijk

meisjes 8-9 jaar - 40kg
1. k. gräfenkämper yoshukan-dortmund e.v. (d)
2. jihane bankodad van hellemond sport
3. celine martin karateclub alken

meisjes 8-9 jaar - 50kg
1. morien meulenhof karateclub alken
2. fenna riebeek sportinstituut kimé

meisjes 10-11 jaar - 35kg
1. ebru sahin karate-do smaal
2. yamaika kuijper karate mossel-boot
3. esmee bijl sportschool muilwijk
3. desi wieman van den nieuwendijk

meisjes 10-11 jaar - 45kg
1. marcia van leeuwen jurojin
2. bobby been unity’99
3. jamie janssen budosporten elhatri
3. kitty van dinther kenamju

meisjes 10-11 jaar - 55kg
1. amber weggers tadashii-do
2. ingrid creemers fudoshin roermond
3. julia schulpen karateclub alken
3. larissa wigchert nauwelaerts de agé

meisjes 12-13 jaar -45kg
1. nadia youmour sportschool venendaal
2. marie jadot gfk belgium (b)
3. sharyn moesman karate mossel-boot
3. hanna jugo karate-do smaal
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[advertentie]

Uitslagen

Word nu lid van de KBN en ontvang gratis vier maal per jaar de Taiko

Bon
Ja, ik word lid van de Karatedo Bond Nederland

Naam� ❍�m��❍�v

Geboortedatum

Adres

Postcode� Woonplaats

E-mail

Telefoon

Handtekening

❍��Ik�geef�de�KBN�toestemming�om�éénmalig�het�totaal�bedrag�

van�mijn�rekening�������������������������������������������������������af�te�schrijven.

Aansluitnummer�sportschool

Invullen,�uitknippen��en�opsturen�naar:�Eisenhowerlaan�198-202,��
3527�HK� Utrecht.�(Vergeet niet een pasfoto bij te sluiten!).

•��want�de�KBN�is�de�enige�door�VWS�en�NOC*NSF�erkende�
karatebond�in�Nederland�en�is�aangesloten�bij�de�Europese�
Karate�Federatie�(EKF)�en�de�Wereld�Karate�Federatie�(WKF).
•��want�de�KBN�leidt�leraren�op�onder�toezicht�van�
het�ministerie�van�VWS
•�want�de�KBN�organisatie�dan-examens
•��want�de�KBN�stuurt�topsporters�uit�naar�de�Europese-�
en�wereldkampioenschappen�en�is�organisator�van�de�
�Nederlandse�en�Open�Nederlandse�kampioenschappen.
•��want�de�grootste�karatestijlen�in�Nederland�vallen�onder�de�
paraplu�van�de�KBN
•��want�als�alle�karateka’s�zich�in�Nederland�sterk�maken�in�één�
overkoepelende�bond�kunnen�we�meer�doen:�meer�televisie-
zendtijd�opeisen,�meer�stages�voor�leden�organiseren,�meer�
topsportkarateka’s�opleiden�en�naar�het�buitenland�sturen.

Lidmaatschap�senioren�(vanaf�16�jaar)�e 30, – per jaar;�
jeugdleden�(tot�en�met�10�jaar)�e 11,–;�jeugdleden�(tussen�
11�en�15�jaar)�e 24,–;�paspoort�éénmalig�e 11,–

Let op!�Bij�aanmelding�een�pasfoto�opsturen.�Betaling�dient�per�
ommegaande�te�geschieden.�U�kunt�ook�de�KBN�éénmalig�een�
machtiging�geven.�Het�paspoort�wordt�na�ontvangst�van�beta-
ling�verstuurd.�Vul�dus�meteen�de�bon�in�en�stuur�deze�naar:�
Eisenhowerlaan�198-202,�3527�HK� Utrecht.�

Telefoon�030�-�293�10�80,�fax�030�-�293�75�46

✁

meisjes 12-13 jaar -55kg
1. seryna van langevelde karate mossel-boot
2. laury vogelzang unity’99
3. kimerley van harten karate-do smaal
3. cheyenne van dijk karate-do smaal

meisjes 12-13 jaar +55kg
1. elif keskin ashitehara
2. danique v/d hoek unity’99
3. lonneke meijer karate-do smaal
3. melody nouromid vlaamse karate federatie (b)

meisjes 14-15 jaar -50kg
1. louise oldeman choku
2. süheyla albayrak choku
3. isra ou-aissa sportschool venendaal
3. kim v/d wal budoschool ton neuhaus

meisjes 14-15 jaar -55kg 
1. robin eijkenboom karateclub alken
2. wendy van huykelom karateclub alken
3. shirley de bondt choku
3. shirley opdencamp karateclub alken

meisjes 14-15 jaar -60kg
1. britt hofman sportschool muilwijk
2. sharon van gent choku
3. kaylee van dijk karate-do smaal
3. marianne kot unity’99

meisjes 14-15 jaar +60kg
1. pien bekke ashitehara
2. nele de vos vlaamse karate federatie (b)
3. rilana baggerman karateclub ashi-barai

Oplossing Sudoku van pagina 18

7 2 6 1 4 3 9 8 5 

5 9 1 7 8 6 3 4 2 

3 4 8 9 5 2 7 1 6 

2 3 9 5 7 8 1 6 4 

6 1 7 2 9 4 8 5 3 

8 5 4 6 3 1 2 7 9 

1 8 3 4 6 9 5 2 7 

4 7 4 3 1 5 6 9 8 

9 6 5 8 2 7 4 3 1 
 



karate met traditie

Ronin BV
De kolk 26

8255 PE Swifterbant
telefoon 0321 - 32 33 19

fax 0321 - 32 33 87

Uitsluitend verkoop aan
sportscholen en detaillisten

Aiki Budo Sport BV
Burg. van Leeuwenlaan 59
1064 KL Amsterdam
telefoon 020 - 613 67 64
fax 020 - 611 66 41
e-mail info@aiki-budo.nl

verkoop aan sportscholen,
detaillisten en particulieren

Adv. Aiki Budo NIEUW.indd   1 19-06-2007   09:55:59


