
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Samoerai Nieuwsbrief –  oktober 2010 

 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 

Karateclub Samoerai Leuven bestaat 40 jaar en dit gaan we vieren ! 
Op 27 november 2010 voorzien wij een diner en feest in Het Wagenhuis van 
het Kasteel van Horst. Meer info kan u vinden in deze nieuwsbrief. 
 

 



Een ander hoogtepunt van dit najaar wordt opnieuw het International Belgian 
Open, dat wij voor de vijfde maal organiseren. Ook dit jaar rekenen wij voor 
het Belgian Open op de steun en de inzet van onze medewerkers. Indien u tijd 
en zin heeft om te komen helpen op zondag 14 november of om mee de zaal 
klaar te zetten op zaterdag 13 november vanaf 18u00, laat dan gerust iets 
weten aan Rudi H. of aan Ludo. De briefing voor de medewerkers gaat door op 
maandag 8 november om 20u00 in Sportoase. 
 

Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 

40 jaar Samoerai Leuven 
 

  

 

Op zaterdag 27 november 2010 vieren we het 40-jarig bestaan van onze club. 
Dit feest gaat door vanaf 19u in Het Wagenhuis van het Kasteel van Horst 
(Horststraat 28 – 3220 Sint-Pieters-Rode). 
 

 

 



 
Wij nodigen alle leden, partners en/of ouders uit om dit samen met ons te komen 
vieren. 
 

Menu : 
 

* Aperitief 
* Broccoliroomsoepje met tomatenblokjes 
* Zeebaarsfilet gevuld met fijne groentjes en Saint-Véransaus 
* Kalfsnoot gevuld met oesterzwammen, gateau van groenten en portosaus 
* Hagelandse ijsbeker met bessoorten 
* Koffiebar 
 

Prijs : 
 

60 € per persoon 
Alle dranken tot aan de koffie worden aangeboden door de club ! 
 

Inschrijven : 
 

Ten laatste 15 november 2010 bij : 
* een van de bestuursleden 
* Sofie : sofie.everaerts@samoerai-leuven.be 
* Nicole : nicole.remy@samoerai-leuven.be 
 

Gelieve het overeenstemmende bedrag over te schrijven op rekeningnummer 001-
0590988-43 met als mededeling “40 jaar” . 
 

  
   

Over het gradensysteem… 
 

  

 

Tekst : Sensei Rudi Holemans 
(augustus 2010) 
 

Over het gradensysteem… 
 

Er zijn verschillende mythes over het ontstaan van de zwarte gordel. Eén ervan is 
dat de beginneling traditioneel startte met een witte gordel welke door de jaren 
heen meer en meer bevuild raakte en ten slotte, na jarenlang verbeteren van de 
vaardigheden, zwart was geworden. Een mooie metafoor maar de realiteit is 
anders, de symbolische zwarte gordel is amper 100 jaar oud. 
 

Diegene die het dan-gradensysteem voor het eerst introduceerde in de moderne 
Martiale Kunsten was Jigoro Kano Sensei (1860°-1938+), grondlegger van het Judo. 
In 1882 richtte Kano het Kodokan op in de Eishoji tempel in Tokio, letterlijk vertaald 
: “Plaats van de studie en promotie van de Weg” . In 1883 deelde Kano Sensei zijn 
leerlingen op in 2 groepen, de niet-dan-graden (mudansha) en de dan-graden 
(yudansha). Op dat moment werden de eerste “shodan’s”  toegekend namelijk aan 
Tsunejiro Tomita en Shiro Saigo. “Shodan”  dient hier vertaald als 
“beginnelingengraad” , de term “Ichidan”  wat letterlijk “eerste graad”  betekent wordt 
minder gebruikt. Er was evenwel geen enkele zichtbaar verschil tussen beide 
groepen onder de vorm van gekleurde gordels zoals we dit vandaag kennen. 
Nieuwe dan-graadhouders werden bekend gemaakt door Kano Sensei zelf of hun 
namen werden op een bord geprikt in het Kodokan Institute 
 

 



 
Jigoro Kano 

(1860°-1938+) 
 

Pas in 1886 treedt voor het eerst het systeem in werking van het dragen van een 
zwarte gordel (obi) als symbool voor een dan-graad. Deze zwarte gordels waren 
niet dezelfde als deze die judo- en karateka’s vandaag dragen. Tot 1907, toen de 
moderne judogi met de huidige gordel werden geïntroduceerd door Kano Sensei, 
droegen de leerlingen hun dagdagelijkse kimono’s die werden samengebonden met 
een erg brede zwarte band. Alle niet dan-graden droegen een witte gordel, 
sommige scholen maken later hierop een uitzondering door een bruine gordel voor 
de hogere kyu-graden voor te behouden. 
 

  
 

Over de oorsprong van de kleuren en hun symbolische betekenis van de dan-graden 
zijn geen documenten terug te vinden. In Japan staat “wit”  voor zuiverheid, 
eenvoud, het ontbreken van egocentrisme en heiligheid. In die zin was de witte 
judogi die in 1907 werd geïntroduceerd een veruiterlijking van deze waarden. 
Doordat iedereen dezelfde witte judogi droeg verdwenen alle uiterlijke tekenen van 
sociale status en begonnen alle studenten als gelijke. De zwarte gordel met de witte 
gi vertegenwoordigen dan meteen de polariteit van de tegengestelden. Een andere 
mogelijke verklaring voor de keuze van zwart voor de gevorderde gordel is dat 
Kano Sensei, als enthousiast sportliefhebber, het concept overnam van de Japanse 
zwembond waar een onderscheid werd gemaakt tussen het niveau van de 
wedstrijdzwemmers door het dragen van een zwarte band rond hun middel. 
 

Rond 1930 creëerde het Kodokan Instituut een nieuwe gordel om uitzonderlijke 
verwezenlijkingen van hogere dan-graden te erkennen. Kano Sensei koos voor zijn 
6e, 7e en 8e dan’s een obi met afwisselend witte en rode stukken (kohaku obi), wit 
opnieuw als symbool voor zuiverheid, rood voor de gemaakte opofferingen en het 
verlangen om te trainen. Beide traditionele Japanse symbolische kleuren gaven ook 
de naam aan het eerst georganiseerde judotornooi waarvoor Kano Sensei de naam 
“De rood en wit wedstrijd”  bedacht in 1884. 
 



De rood/wit kleurcombinatie zou verwijzen naar een historisch feit. Een groep 
opsplitsen in Japan impliceert automatisch een opsplitsing in een rood en een wit 
kamp. Deze traditie gaat terug op een veldslag tijdens de Genpei oorlog waarbij de 
ene clan (Minamoto of “Genji”) onder een witte vlag opereerde en de andere clan 
(Taira of “Heike”) hun troepen identificeerden met rode vlaggen. Trouwens de 
oorspronkelijke wedstrijdgordels gebruikt tijdens karatewedstrijden waren eveneens 
rood en wit en werden samen met de gordel van de graad gedragen gedurende de 
wedstrijd. 
 

 
 

De kleuren van de kyu-graden werden in 1935 in Parijs geïntroduceerd door de 
judoleraar Mikonosuke Kawaishi. Hij had gemerkt dat Europese leerlingen hun 
vooruitgang liever gevisualiseerd zagen in gekleurde banden als een vorm van 
incentive. In 1943 creëerde het Kodokan een tweede optionele gordel, een volledig 
rode obi, voor een 9e en een 10e dan te onderscheiden. Het dragen van de 
optionele gordel is geen verplichting, eerder een gebruik bij speciale gelegenheden, 
de zwarte gordel blijft dan ook de standaard voor alle dan-graden. 
 

 
Kyu-graden 

 

Volgens sommigen gaf Kano Sensei toch enige aanwijzingen over de betekenis van 
de symboliek van de kleuren en de dan-graden. Zo zou er volgens hem geen limiet 
zijn aan de vooruitgang die een martiaal beoefenaar kan maken. Bijgevolg, mocht 
iemand een niveau bereiken hoger dan 10e dan, dan zou hij kleuren en dan-graden 
overstijgen en zou hij opnieuw de witte gordel van de beginneling dragen waardoor 
wordt duidelijk gemaakt dat de cirkel werd rondgemaakt net zoals het leven zelf 
waar geboorte en dood ook samenvalt. De Kodokan zou zelfs bepalen dat indien 
deze situatie zich voordoet, de witte gordel twee keer zo breed dient te zijn als de 
gordel van een beginneling. 
 



Volgens een citaat uit de originele Engelse vertaling van de “Geïllustreerde Kodokan 
Judo”  van 1955 zei Jigoro Kano eveneens: “Er staat geen limiet op de graad die 
iemand kan ontvangen. Indien er iemand een niveau bereikt hoger dan 10e dan… 
dan is er geen reden waarom hij niet tot 11e dan zou worden gepromoveerd” . Daar 
er echter nooit een hogere graad werd uitgereikt dan de 10e dan wordt het 
Kodokan systeem dan ook beperkt tot 10 graden. Sinds het systeem in voege trad 
werden vijftien Japanners gepromoveerd tot 10e dan Judo, slechts drie 
buitenlanders viel de eer te beurt waarvan voor ons wellicht de meest gekende de 
Nederlander Anton Geesink is en wel in 1997. Enkel Kano Sensei zelf kreeg, als 
grondlegger van het judo, postuum en exclusief een hogere graad dan de 10e dan 
toegekend namelijk een 12e dan, de brede witte band. 
 

Voorafgaand aan het dan-gradensysteem dat op zijn beurt werd verbonden met het 
systeem van gekleurde gordels gebruikte men het ingewikkelde menkyo 
gradensysteem van de jujutsu-scholen. Het menkyo-systeem duikt op vanaf de 11e 
eeuw in de vele traditionele martiale scholen (ryu ha). Een 18-tal jutsu’s waaronder 
: boog, artillerie, dolk, hellebaard, meswerpen, naald, ketting en sikkel, staf en 
ongewapende zelfverdedigingtechnieken, zoals het jujutsu. 
 

Maar ook de kalligrafie, bloemschikken en de theeceremonie gebruikten het 
menkyo-systeem om hun leerlingen te certificeren. In het systeem van de vroege 
Japanse ryu ha (traditionele stijlscholen) werd men eerst bevorderd tot “shoden” , 
“chuden” , “okuden” , “menkyo”  en uiteindelijk tot “menkyo kaiden” , dit laatste 
betekent zoveel als “bewijs van totale omvorming” . Deze graden werden toegekend 

als handgeschreven certificaten van de leraar of van de grondlegger van de stijl. 
Voor de hogere rangen werd een presentatie, een densho, toegevoegd. Dit waren 
manuscripten met instructies en verslagen van de geheimen van de school. De 
densho bevatten dikwijls grafische illustraties, beschrijvingen en geheugensteuntjes 
van de bijzondere technieken. Voor buitenstaanders waren het onbegrijpelijke 
documenten die enkel te interpreteren waren door de leden van de ryu ha. De 
geheimzinnigheid van het menkyo-systeem had als nadeel dat het niveau van de 
vaardigheden van de gediplomeerde niet kon worden geëvalueerd tov. anderen van 
gelijkaardige scholen. Ook de tijd die te doorlopen viel tussen twee niveaus 
varieerde van enkele maanden tot enkele jaren afhankelijk van de stijl en de 
filosofie van de leraar. 
 

Kano Sensei was bekend met de geheimen van de densho van de jujutsu-ryu ha. 
Met de ontwikkeling van het judo greep hij terug naar een ander traditioneel 
gradensysteem. Het dan-gradensysteem verving het menkyo-systeem en brak met 
de gedegenereerde filosofie van de bestaande jujutsu-scholen, waarvan sommige 
leden hun vaardigheden aanwenden voor criminele activiteiten. Kano Sensei legde 
met deze ommekeer de nadruk op het belang van het nastreven van hogere morele 
waarden en behield tegelijkertijd een hiërarchische structuur en denkwijze eigen 
aan de Japanse samoerai cultuur. 
 

Het dan-gradensyteem dateert uit de Tokugawa-periode, waarschijnlijk voor het 
eerst geïntroduceerd door de professionele Go-speler Honinbo Sansa (1559°-
1623+), stichter van de gelijknamige Honinbo Go school. Go is een Japans 
strategisch bordspel dat wordt gespeeld met witte en zwarte “stenen”  op een grid 
van 19 op 19 lijnen. Het gehanteerde dan-gradensysteem had net zoals nu de 
bedoeling een onderscheid te maken tussen het niveau van de vaardigheid van de 
spelers. Het was shogun Oda Nobunaga zelf die Honinbo in 1578 voor het eerst de 
titel “Meijin”  toekende, wat werd gelijkgesteld met 9e dan. Nobunaga zag een 
schitterende zet van Honinbo Sansa, wat hem “Meijin”  deed uitroepen, wat letterlijk 
vertaald “briljante man”  betekent. 
 



  
       Honinbo Sansa Meijin                                het Go spel 
 

Na de uitspraak van Nobunaga mocht elke winnaar van een Go-wedstrijd voor één 
dag de titel “Meijin”  dragen. Sansa gaf les aan Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi en 
Tokugawa Ieyasu die hij beschouwde als 5e dan spelers, al zal enige diplomatie 
deze zienswijze waarschijnlijk niet vreemd geweest zijn. Tussen 1612 en 1940 werd 
de titel van “Meijin” , 9e dan, tien keer toegekend. Er kon maar één “Meijin”  zijn op 
hetzelfde moment. De “Jun-Meijin”-graad 
(half-Meijin) of 8e dan werd 16 keer uitgereikt tijdens dezelfde periode. 
 

De oorspronkelijke gradenindeling voor Go was als volgt : 
men startte als beginneling als 30e kyu. Van 30e tot 20e kyu was men beginneling; 
van 19e tot 10e kyu : lagere speler; van 9e tot 1e kyu : midden speler; 
1e-7e dan gevorderde amateur (met 8e dan als speciale titel voor een niet-
professioneel); 
1e-9e dan (met 10e dan als speciale titel voor een professioneel). 
 

Parallel met dit dan-gradensysteem heeft men het “Shogo”-systeem. Daar waar het 

dan-systeem de nadruk legt op de technische vaardigheden, benadrukt het Shogo-
systeem het rolmodel en de bijdrage van de begunstigde aan zijn martiale kunst. 
Voor de graden “Renshi” ( lesgever) en “Kyoshi”  (gevorderde leraar of Sensei) diende 
een schriftelijk examen te worden afgelegd. De “Hanshi”-titel wordt toegekend door 
een verkiezing en betekend: senior-expert, leraar van leraars of grootmeester. In 
het Karate-do draagt Suzuki Sensei deze titel, Kono Sensei was eveneens Hanshi. 
“Meijin”  (briljant of uitzonderlijk persoon) is de hoogste titel die door een speciaal 
samengestelde jury wordt uitgereikt. Otsuka Sensei was Meijin. 
 

         
Tatsuo Suzuki (1928°) - Teruo Kono (1934°-2000+) - Hironori Otsuka (1892°-1982+) 

 

Het dan-gradensysteem van het Go-spel is gebaseerd op het Chinese 9 Pin Zhi 
gradensysteem waar voor het eerst gewag wordt van gemaakt in het boek 
“Klassieker van de Kunsten”  geschreven door de calligraaf Handan Chun in de 3e 
eeuw, een boek over het Go-spel en 
Het 9 Pin Zhi-gradensysteem. Waarbij 1 Pin staat voor “echt dom zijnde”  en 9 Pin 
voor “In de geest zijnde” . 



 

 
Het Chinese 9 Pin Zhi systeem is op zijn beurt geënt op het “Negen Rangen 
Systeem”  dat gangbaar was aan het Chinese keizerlijk hof om hogere officiële 
ambtenaren te onderscheiden in rang. Het systeem gold tijdens de periode van de 
“Drie Koninkrijken”  (184-280 na het jaar 0) en de periode van de “Zuidelijke en 
Noordelijke dynastieën”  (420-589 na het jaar 0). Het was een hofambtenaar van 
het Wei-keizerrijk, Chen Qun, die het systeem tot in detail standaardiseerde. 
Negende Pin was de rang van een provinciale gerechtelijke ambtenaar opklimmend 
tot eerste Pin, de graad van het hoofd van een departement net onder de keizer. 
Nog steeds is de rangorde van de Chinese politieke kaders losjes gebaseerd op het 
oude “Negen rangen systeem” . 
 

Vele van de moderne martiale kunsten namen de outfit en het gradensysteem van 
Kano Sensei over. De karateka’s op Okinawa droegen alledaagse kledij tijdens hun 
training. 
Gichin Funakoshi Sensei adapteerde een aangepaste judogi en het kyu/dan-
gradensysteem in een poging het Karate-do makkelijker aanvaardbaar te maken bij 
de Japanners. 
 

   
Gichin Funakoshi (1868°-1957+) - Otsuka ontvangt zijn shodan van Funakoshi 

 

Op 10 april 1924 kende hij de eerste shodan-graden toe aan Hironori Otsuka 
(stichter van onze Wado-Ryu stijl), Akiba, Shimizu, Hirose, Shinken Gima, Kasuya 
en Ante Tokuda (nidan). 
De adoptie van de witte gi en het gradensysteem waren voorwaarden van het Dai 
Nippon Butoku Kai, de Japanse autoriteit voor de promotie en standaardisering van 
de martiale kunsten, om het karate-do als volwaardige martiale kunst te erkennen. 
 

 

  
 
 
 

  
 



 Gemeenschappelijke training 
 

  

 

Zaterdag 16 oktober 2010 
 

In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen 
getraind. Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, 
organiseren we opnieuw een gemeenschappelijke training waar iedereen eens 
samen kan trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers... Jaarlijks nemen we 
ook een groepsfoto tijdens deze training. 
 

Deze groepstraining zal doorgaan in Sportoase op zaterdag 16 oktober 2010 
van 10u00 tot 11u30. 
 

 

   
    

 Competitieresultaten 
 

  

 

11th Czech Karate Open - kumite 

Pilzen (Tsjechië) – 3 oktober 2010 
 

Eline Vounckx : 3e plaats – meisjes miniemen 
Nele De Vos : 3e plaats – dames senioren 
Nele De Vos : 3e plaats – dames team 
 

 

WIKF – EK Wado - kumite 

Venetië (Italië) – 24-26 september 2010 
 

Aron Bracke : 2e plaats – jongens 12/13 jaar 
Lisa Bracke : 2e plaats – meisjes 14/15 jaar 
Lisa & Margot Bracke : 1e plaats – meisjes team 
 

 
 

 

10de Beker van de Stad Luik - kumite 

26 september 2010 
 

Anne-Sophie Vounckx : 3e plaats – meisjes preminiemen 
Eline Vounckx : 2e plaats – meisjes miniemen 
Nele De Vos : 1e plaats – dames senioren 
 

 



 
 

   
    

 Provinciale training - Stage 
 

  

 

VFKM – Provinciale training – Heverlee 

Zaterdag 20 november 2010 
 

Deze dag is er geen training ! 
 

Plaats : KH Leuven sporthal - zaal U2 & U3 
           Kerspelstraat - 3001 Heverlee 
 

Uur : 10u30 tot 12u30 
 

Samenkomst : 10u00 - sporthal KH Leuven te Heverlee 
 

De groepen worden ingedeeld per graad en leeftijd. Deze training is toegankelijk 
voor leden met een geldige VKF-vergunning en lid van een VKF-club gevestigd 
in Vlaams-Brabant. 
 

Inkom : te betalen ter plaatse 
€ 7,00 per deelnemer 
€ 5,00 vanaf het 2e lid van dezelfde familie 
Gratis vanaf het 3e lid van dezelfde familie 
 

 

VFKM – Herfststage – Herentals 

Zaterdag 27 november 2010 
 

Deze dag is er geen training ! 
 

 



 
 

   
 
 
 

 

 Nieuws – Agenda 
 

  

 

Clubexamens 
 

Data volgende clubexamens voor de jeugd : 
 

Za 22/01/2011 - Clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Za 29/01/2011 - Clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Za 04/06/2011 - Clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Za 11/06/2011 - Clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
 

 

 
 

 
 



Agenda (meer details zie website – Kalender of Volgende activiteit) 
 

 

   
    

www.samoerai-leuven.be 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 
Ondernemingsnr. 428.660.618 

 

De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van KC Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming geen 
enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen. 
De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar websites die wij interessant achten. 
Deze links zijn evenwel puur informatief en KC Samoerai Leuven vzw is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 
Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”. In- of 
uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ? Dat kan op het volgende adres : 
nieuwsbrief@samoerai-leuven.be. Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage. 

  

     
 


