Samoerai nieuwsbrief – september 2014
Beste karateka,
Beste ouders,
Voor onze club staan er dit seizoen, dat sinds enkele dagen begonnen is, weer
enkele hoogtepunten op de agenda en reeds in de maand september hebben we al
leuke activiteiten gepland.
Vooreerst is er onze barbecue op zaterdag 20 september 2014 en dit jaar gaan
we opnieuw op weekend naar Xhoris van 26 tot 28 september 2014. U leest er
alles over in deze nieuwsbrief; vergeet niet om tijdig in te schrijven !
Op 16 november 2014 organiseren we voor de negende maal het Belgian Open in
Sportoase en in februari 2015 richten we opnieuw een stage in samen met
toptrainer Junior Lefevre; dit keer vergezeld van Europees en wereldkampioen
George Tzanos uit Griekenland.
Op 12 april 2014 was het 40 jaar geleden dat onze sensei begon met karate-do en
wij konden deze verjaardag natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan : daarom
hielden wij onderstaand interview met hem.
Voor het Belgian Open rekenen wij ook dit jaar op de steun en de inzet van onze
medewerkers. Indien u wil komen helpen op zondag 16 november of mee de zaal wil
klaarzetten op zaterdag 15 november vanaf 18u00, laat dan gerust iets weten aan
Rudi Holemans of aan Ludo Binnard. De briefing voor de medewerkers zal dit jaar
doorgaan op maandag 27 oktober 2014 om 20u00 in Sportoase.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Sensei Rudi Holemans : 40 jaar karate-do
Op 12 april 2014 was het 40 jaar geleden dat onze sensei begon met karate-do en
sindsdien heeft hij een indrukwekkende staat van verdienste en reputatie
opgebouwd.
Naast hoofdtrainer en voorzitter van Karateclub Samoerai Leuven, bekleedt hij ook
reeds jarenlang verschillende functies binnen de federatie :






Lid beheerraad Vlaamse Karate Federatie Multistijl
Lid gradencommissie Vlaamse Karate Federatie Multistijl
Verantwoordelijke verzoeningscommissie Vlaamse Karate Federatie Multistijl
Voorzitter Vlaamse Karate Federatie Multistijl - Vlaams Brabant
Voorzitter Wado Vlaanderen

Op 29 januari 2012 werd hem door de Vlaamse Karate Federatie de 6e dangraad
uitgereikt als eregraad.
Wij konden deze verjaardag natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en daarom
hielden wij onderstaand interview met hem.

Wat bracht je ertoe om in 1974 voor karate te kiezen en niet te beginnen met een
andere sport ? Wat raakte je zo in karate-do ?
Vanaf mijn 12 jaar had ik een 3-tal jaar judo gevolgd bij sensei Eric Veulemans en
voelde al snel dat het aspect kracht een grote rol speelde in het judo. Een
gevechtskunst waar men niet onmiddellijk de partner diende vast te grijpen lag me
meer. De efficiëntie van karate-do in self-defence situaties sprak me ook erg aan.
Vandaar dat ik in ’74 de overstap maakte naar karate-do. De trainingen waren een
stuk zwaarder en er heerste een meer “martiale sfeer”. Veertig jaar geleden waren
er niet veel alternatieven voor het judo of karate-do, de groei van het aantal
verschillende gevechtssporten/gevechtskunsten kwam veel later.

Hoe oud was je toen je startte ? Waren er toen veel mensen van je leeftijd in de
club ?
Op dat moment was ik 15 jaar. De jongerenafdeling van de club had toe een andere
naam: de Banzaï. Als ik het me goed herinner was dat in die tijd een ideale leeftijd
om te starten, veel jonger waren de beginnende karateka’s niet.
Wie waren je meest toonaangevende sensei en leraren ?
Bij mijn start waren de lesgevers Jean Van Roy en Johnny Verbieren, beiden waren
bruine gordels. Luc Galmart was de hoofdtrainer van de Samoerai/Banzaï en nam de
examens af, Jean-Pierre Vansina was zijn assistent. Sensei Kamigaito heeft een tijd
in Leuven gewoond en was één van mijn eerste sensei’s. Later trainden we onder de
sensei’s Imai, Zwartjes, Belrhiti, Suzuki(+) en Fukazawa(+). Iemand die op mij een
diepe indruk maakte was sensei Teruo Kono(+), een charismatisch iemand. Junior
Lefevre, die enkele jaren lid was van onze club, heeft zijn stempel gezet op onze
wedstrijdtrainingen. Het toffe is dat mijn eerste lesgever Jean, samen met zijn
vrouw en vrienden, nog steeds meewerken tijdens onze steakdag.
Hoe werd er toen getraind in de clubs ? Werd er veel meer competitietraining
gegeven en geknokt dan vandaag ?
Veel hangt af van welke periode men bekijkt. In de jaren ’70 en de eerste helft van
de jaren ’80 lag de nadruk vooral op het harde karakter van de trainingen. Het was
niet ongewoon om tijdens de trainingen, toen nog in de sporthal van het zwemdok
op de Tiensestraat, op het asfalt van de parking, tot bloedens toe, op de “knokkels“
te lopen. Of het onze vorm ten goede kwam is een andere zaak. Als we niet wisten
wat de bedoeling was, dan wist de sensei het wel. Het was not done om ook maar
iets in twijfel te trekken. De donderdagtraining duurde toen nog drie uur. Er werden
ellenlange kihon’s gedaan. Bij de volwassenen werd er betrekkelijk weinig kumite
gedaan, controle was niet de eerste zorg en een kwetsuur was niet ongewoon. We
vonden het vanzelfsprekend. Het was dan misschien wel “hard”, technisch gezien
was het veel minder. Door de jaren heen werden de karateka’s alsmaar jonger en
de trainingen meer en meer verantwoord. Op het vlak van techniek en vorm zijn we
er de afgelopen 20 jaar flink op vooruit gegaan.
Heb je veel aan kata en/of kumite competitie gedaan ? Hoe verliepen de wedstrijden
destijds ?
Aan kata-competitie heb ik spijtig genoeg weinig deelgenomen. In tegenstelling tot
nu werd er minder aandacht besteed aan kata. Kata was in de 70-er en 80-er jaren
min of meer een noodzakelijk kwaad om te verhogen in graad.
Ik heb een 15-tal jaar aan kumite-wedstrijden deelgenomen. Oorspronkelijk waren
er geen jeugdwedstrijden, met gewicht en leeftijd werd geen rekening gehouden.
De belangrijkste wedstrijden waren de teamwedstrijden, 5 kampers en 2 reserves
per ploeg. Dat was tof omdat je voor de club mocht kampen. Als lichtgewicht kwam
ik meestal uit tegen zwaardere kampers, wat zich meestal de dag nadien liet
voelen. Later wonnen de individuele wedstrijden aan belang. Het opsplitsen in
categorieën was dikwijls beperkt tot een categorie zwarte banden en een categorie
bruine banden.
Erg veel wedstrijden stonden er niet op de jaarlijkse agenda. Deelnemen gaf het
gevoel van naar het slagveld te trekken, de ambiance was altijd geweldig. Ook na
de wedstrijd, die werd altijd afgerond met een etentje met gans de groep.
Vind je competitie een belangrijk aspect in het karate-do ?
Ik vind dat iedereen moet geproefd hebben van competitie, vooral de jongere
karateka’s. Zeker nu de arbitrage en de huidige reglementering van dien aard zijn
dat het er zeer verantwoord aan toegaat en kwetsuren een zeldzaamheid zijn.

De competitie mag echter geen doel op zich worden op lange termijn. Het is droevig
te zien dat sommige kampioenen onmiddellijk na hun wedstrijdcarrière hun kimono
aan de haak hangen, zonder op een ander vlak door te groeien of zonder hun
kunnen door te geven aan de jeugd.
Sommigen kijken zelfs neer op het hele competitiegebeuren omdat het louter sporten prestatiegericht is en niets te maken zou hebben met martiale kunst. Ik ben van
mening dat competitie één van de vele fases is die een karateka dient te doorlopen.
De meer gevorderde karateka zal die fase achteraf zeker relativeren. Maar om dat
te mogen moet men eerst zelf in de vuurlinie hebben gestaan.

Je legt ook altijd de nadruk op het aspect martiale kunst binnen het karate-do.
Waarom vind je dit zo belangrijk ? Wat is voor jou de essentie van lesgeven in
karate ?
Een paar jaar geleden heb ik een werkje geschreven over “Karate als DO”. Daarin
staat mijn visie. Indien men het karate-do niet juist kadert verwatert martiale kunst
al snel tot een louter sportieve prestatie. Karate-do een levenshouding is waarin het
streven naar perfectie centraal staat. Door van je streven naar perfectie een
levenshouding te maken blijf je als karateka voortdurend werken aan jezelf
waardoor je uiteindelijk zal worden wie je bent.

Wat betekent het behalen van een zwarte gordel voor jou ? Ondertussen ben je 6e
dan. Wat betekent dit voor jou persoonlijk ?
Sensei Francis Didier, de voorzitter van de Franse karate-dobond, zegt over de 6 de
dan : “Het haalbare op technisch vlak werd bereikt”. Start van het geestelijke werk.
De eerste dan is waarschijnlijk de meest gegeerde, het is een mijlpaal voor een
karateka in de zin dat de periode van beginneling wordt afgesloten. In elk geval heb
ik ondervonden dat naarmate je examen na examen aflegt, je je graad gaat
relativeren en het belang ervan verminderd. Die zesde dan is een eregraad en het is
speciaal om op die manier erkent te worden door de federatie. In die zin is het ook
een erkenning voor de hele clubwerking.
Heb je een favoriete kata ? Zo ja, welke en waarom ?
Naifanchi shodan. Het was de eerste kata die ik aangeleerd kreeg na de vijf Pinan’s
zowat 35 jaar geleden. Het is één van de weinige kata’s die ik in tegengestelde
richting kan uitvoeren. Iedereen zou zich een favoriete kata moeten uitkiezen, de
kata die je het best ligt en waarbij je het gevoel hebt dat je de grootste kans maakt
om de Leegte “tegen te komen”.
Noem eens enkele hoogtepunten in de afgelopen 40 jaar, voor jou persoonlijk en
voor de club ?
Er is zoveel gebeurd in die 40 jaar, veel hoogtepunten maar ook diepe dalen. Ik
denk aan het heengaan van Pierre Remy. Pierre, de vader van Nicole, trainde de
35+ groep in de jaren ‘80. Toen de trainers en bestuursleden nog jonge mannen
waren, was hij zowat de vaderfiguur in het bestuur en in de club . Ook het
verongelukken van sempai Guido Gauderis was een ferme dreun.
Ik heb tot mijn 32ste gekampt en ben enkele keren Vlaams kampioen geweest
(VKA/VKF) bij de senioren, enkele keren Belgisch Wado kampioen (een keer in
eigen huis in de sporthal van Kessel-Lo tegen Philippe Lognoul) en mooie
overwinningen en ereplaatsen met de Samoerai-ploeg. De kamp die me het meeste
is bijgebleven is de finale van het Vlaams-kampioenschap ‘89 tegen Jan Cools. Jan
was net 6de geworden op het WKF-wereldkampioenschap in Egypte, ikzelf 3de op de
wereldbeker Wado-ryu in Londen. Niks zo plezant om dan te winnen, Jos Augustus
en François Demesmaecker waren de scheidsrechters.
Het behalen van de 6de Dan beschouw ik ook als een hoogtepunt. Zowel voor mij als
voor de club want het was voor het eerst dat er een eregraad werd behaald in de
Samoerai. Wanneer er iemand van de club slaagt in zijn examen voor een hogere
dan-graad dan is dat voor mij evenzeer een hoogtepunt en geniet er evenveel van
als de karateka zelf.
Als club was het organiseren van het “European Samoerai Tournament” in ‘98 een
huzarenstuk, 1004 inschrijvingen, gedurende 2 dagen. Karateka’s van
wereldniveau, wereldscheidsrechters, demo’s met Junior enz.. Heb er wel wat grijze
haren aan overgehouden.
Maar zeker het organiseren van het Belgian Open is voor mij telkens een teken van
de kracht van onze club. Ouders, karateka’s, coaches, het bestuur en de federatie
samen met telkens hetzelfde doel: een mooie organisatie afleveren en jongeren
laten genieten van hun kunnen. De zondagavond van het BO voel ik me echt
gelukkig en ben ik fier als een gieter op “mijn” mensen.
Op een gegeven moment werd je naast hoofdtrainer en sensei, ook voorzitter van
onze club. Van waar deze gedrevenheid ?
Ik was eerst voorzitter, later werd ik hoofdtrainer. An Vangehuchten was voorzitter
en ik ondervoorzitter. Toen An stopte was het vrij normaal dat ik haar opvolgde.
Toen ik voorzitter werd was Jean-Pierre Vansina nog hoofdtrainer.

Je bent ook al jarenlang actief in de Vlaamse Karate Federatie in verschillende
functies (lid Raad van Bestuur, lid examencommissie, voorzitter VKFM Vlaams
Brabant,…).
Wat drijft je om je hier ook voor in te zetten ?
Als ik aan iets begin ging ik tot het uiterste en probeerde altijd de zaken die me
nauw aan het hart lagen te verbeteren. Maw ik rolde van de ene uitdaging in de
andere en vatte die altijd aan met veel enthousiasme, zonder me daar veel vragen
bij te stellen.
In 2002 vroeg men of ik in de raad van bestuur van de VKA mijn steentje wou
bedragen. Wat later zat ik in de examencommissie, de verzoeningscommissie, in de
BKF en ben ik voorzitter VKF van Vlaams-Brabant geworden. Ik vermoed wel dat op
termijn de Provinciale werking zal worden afgebouwd.
Heb je dingen zien veranderen waargenomen binnen de ‘karate-wereld’ gedurende
40 jaar ?
Eigenlijk zou het veel makkelijker zijn om te antwoorden op de vraag wat er niet
veranderd is. Op sportief vlak zijn we in die 40 jaar geëvolueerd van een sport voor
volwassenen naar een jongerensport. Men start op een veel jongere leeftijd en stopt
veel vroeger, nu is een senior zelden over de dertig. Gelukkig is de arbitrage veel
strikter geworden naar contact toe, bij zeer jonge kampertjes is dat geen luxe maar
een must. Nu bestaat er een degelijke vorming voor de scheidsrechters.
De competities, die trouwens ook veel beter georganiseerd zijn dan vroeger,
richtten zich in de jaren ’70 en begin ’80 op ploegwedstrijden. Het was een eer om
in de ploeg van de club te mogen staan en het kwam de team- en clubspirit ten
goede. Nu kunnen de clubs zulke ploegen niet meer samen. Men heeft dan
geprobeerd met ploegen van drie, maar dat is geen succes geworden. Met het
verdwijnen van de ploegen kwam het individuele meer op de voorgrond.
Aanvankelijk waren er weinig categorieën, de zwarte gordels in één categorie, de
bruine banden in een tweede categorie. Van gewichtsklassen was nog geen sprake.
Naderhand geen men steeds meer indelen per gewicht en leeftijd, tot we nu met
wat overdreven veel categorieën zitten met soms erg weinig kampers per categorie.
Maar ook de trainingen zijn veranderd, in de positieve zin. Meer doordacht met de
nadruk op techniek en tactiek. In de jaren ’70 was de stijl meer “als het maar hard
is zal het wel goed zijn zeker”. Nu is de balans helemaal naar de andere kant
doorgeslagen.
Wat er in die 40 jaar spijtig genoeg niet is veranderd is de verhouding tussen de
VKV en de VKA. Is de VKA een deelfederatie met een open mind, transparant en
democratisch, dan zijn onze collega’s van de uni-stijl blijven vasthouden aan hun
sectair denken. Dat gebrek aan tolerantie, naar andere stijlen van karate-do toe,
vind ik spijtig. Ondanks het oprichten van het overkoepelende VKFM blijft het
wantrouwen tussen beide vleugels van de federatie groot.
Als je terugkijkt naar de voorbije 40 jaar, wat zijn dan uw gevoelens ?
Karate-do is steeds de rode draad geweest in mijn leven, op fysiek vlak ik heb er
erg veel in geïnvesteerd en dat eist nu zijn tol. De zware rugoperatie van enkele
jaren geleden is uitzonderlijk goed gelukt waardoor ik zonder pijn functioneer, maar
het blijft wel oppassen en afwegen of ik sommige dingen doe of niet.
Bij de keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt stond de martiale kunst op de eerste
plaats. Ik heb daar geen spijt van en zou quasi dezelfde beslissingen nemen die ik
ooit nam. Als voorzitter heb ik een schitterende club onder mijn hoede en heb veel
interessante mensen leren kennen. De vriendschappen die daaruit zijn ontstaan zou
ik voor geen geld ter wereld kunnen missen. Misschien is dat wel het belangrijkste
van de 40-jarige zoektocht: die warme vriendschappen met mensen die aan
hetzelfde zeel trekken.

Waar geniet je zelf het meeste van wanneer je karate beoefent ?
In een ver verleden hield ik het meest van kumite, sindsdien zijn er al enkele
generaties kampers gepasseerd. Nu geniet ik van de martiale kant, soms ben ik
tevreden van een kata en daar kan ik dan van genieten. Maar het kumite heeft me
de meest intense belevingen opgeleverd.
Als er iemand van de club een kata technisch en doorleeft uitvoert of een knappe
actie doet tijdens een kumite, dan is dat voor mij ook genieten.

Hoe blijft je uzelf ontwikkelen ?
Een oudere karateka gaat er op fysiek vlak op achteruit, willen of niet. Zijn groei
bestaat erin om door zijn mentale instelling een voorbeeld te zijn voor de nieuwe
generaties. Een karateka moet zowel in kimono als zonder kimono een voorbeeld
zijn op het vlak van relativeren, tolerantie en tegelijkertijd zijn principes trachten te
behouden.
Wat wil je vooral zien in onze club en wat moet ze uitdragen naar de buitenwereld
toe ?
Ik hoop dat de club op het huidige team van trainers, bestuur, sponsors en alle
vrijwilligers zal kunnen blijven rekenen. Dat is de belangrijkste garantie voor het
succes van onze karateka’s en de uitstraling van onze club.
Op het persoonlijk vlak van onze jonge karateka’s hoop ik dat ze later op een
succesvolle competitieperiode mogen terugkijken en zich tevens hebben ontwikkeld
tot evenwichtige persoonlijkheden, bereid om hun techniek en inzicht door te geven.
Onze bestuursleden, trainers en veteranen staan nu al garant voor de goede naam
van het kasteel.

Welke boodschap wil je aan de leden van de club meegeven na 40 jaar ervaring ?
“De os is traag maar de aarde heeft geduld”, een oude Oosterse wijsheid. Misschien
moet die 40 jaar ook maar gerelativeerd worden (maar enkel onder vrienden en
met een goed glas wijn ).

Wadotraining sensei Beysen – 22 september 2014

Sensei Mathieu Beysen komt op maandag 22 september van 20u30 tot 22u00
opnieuw een training geven in onze dojo. Sensei Beysen is specialist in vaak minder
gekende aspecten van het Wado ryu (Tachi : zwaard - Tanto : mes - Idori :
verdediging vanuit zit).
Een absolute aanrader !

Samoerai barbecue – 20 september 2014

Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op
de jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 20 september 2014 vanaf 18u
in het Ontmoetingscentrum Wilsele-Putkapel (Pastoor Eralystraat 2 - 3012 Wilsele).

De prijs voor een volwassene bedraagt € 16,00 en voor een kind jonger dan 12 jaar
betaalt men € 9,00 (dranken niet inbegrepen).
Inschrijven, ten laatste op 12 september, kan via de website of bij een van de
bestuursleden

Samoerai weekend 2014
Vrijdag tot zondag 26-28 september 2014 - Xhoris
Onze club gaat dit jaar opnieuw op weekend ! We gaan zoals in het verleden terug
naar Xhoris, een agrarisch en bosrijk dorpje gelegen in een oase van rust op zo’n 35
km van Luik, op de drempel van de Ardennen en op een boogscheut van Aywaille en
Bomal.
We verblijven er in vakantiecentrum Relaxhoris en we logeren in een aparte
bungalow midden in de groene omgeving. Bestuursleden en trainers zullen dit
weekend omkaderen en begeleiden.

Praktische info :
*
*
*
*

deelname : jongeren en volwassenen
inschrijving vanaf nu bij Leon (zie onderaan) of via website
prijs per persoon : 110 € voor leden / 140 € voor niet-leden
in de prijs begrepen : vervoer, maaltijden (+ water als drank) en activiteiten
beschreven in programma
* niet inbegrepen : extra dranken bij middag- en avondmaal
* meer info bij Leon Letellier of een van de andere bestuursleden

Programma :
* vrijdag 26 september 2014
•
samenkomst aan Parking Bodart om 18u00
•
vertrek met bus 18u15
•
avondeten in Relaxhoris
•
avondactiviteit
* zaterdag 27 september 2014
•
ontbijt
•
karatetraining in sporthal Relaxhoris
•
middagmaal
•
wandeling westernranch Little Creek
•
avondmaal
•
avondactiviteit : kwis
* zondag 28 september 2014
•
ontbijt
•
zwemmen in zwembad Relaxhoris
•
middagmaal
•
namiddagactiviteit
•
vertrek bus naar Leuven om 16u45
•
aankomst in Leuven - Parking Bodart rond 18u00

Inschrijving ten laatste op 6 september :
* e-mail : leon.letellier@samoerai-leuven.be
* via de website
* bij een bestuurslid
Wie uitkijkt naar een leuk en ontspannend weekend midden in de natuur,
gaat zeker mee !!

Agenda - kalender

De sportclubs zijn goed bezig in Vlaanderen. Dankzij motiverende mensen, een
goede begeleiding en een sterke infrastructuur floreren onze clubs meer dan ooit.
Met de “Goed Bezig-kaders” zet Bloso ook onze club in de kijker.
--------------------------------------------------------------------------------------------Conditie en krachttrainingen – programma september 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda september 2014
Za 13/09/2014 : Lion Cup 2014 (Strassen - G.H. Luxemburg)
Za 20/09/2014 : Samoerai Barbecue 2014
Ma 22/09/2014 : Wadostage olv sensei M. Beysen (Sportoase 20u30-22u00)
Vr-Zo 26-28/09/2014 : Samoerai Club-Weekend (Xhoris)
Za 27/09/2014 : geen training (weekend)

Agenda oktober 2014
Wo 01/10/2014 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)
Za 04/10/2014 : vriendentraining (Sportoase 10u00-11u30)
Za 04/10/2014 : 20th Open Elhatri Tournament - kata (Eindhoven - Nederland)
Zo 05/10/2014 : 20th Open Elhatri Tournament - kumite (Eindhoven - Nederland)
Vr-Zo 03-05/10/2014 : WIKF - EK Wado (Nicosia - Cyprus)
Za 18/10/2014 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30)
Za 25/10/2014 : VKFM - Provinciale training (Heverlee)
Zo 26/10/2014 : Beker van Hoeselt 2014
Ma 27/10/2014 : geen training - briefing medewerkers Belgian Open 2014
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