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Na een lichte tegenslag in 2012 toen ik helaas door onvoorziene 
omstandigheden in Moskou ben gestrand en regelrecht weer terug kon 
naar Amsterdam van me geplande Japan trip was het duidelijk, I go back. 
Begin 2014 toen bekend werd dat er weer een technisch seminar zou zijn 
in Tokyo georganiseerd door JKS HQ met vele bezoekers, toch weer de 
plannen gemaakt. Na de vorige ervaringen inmiddels met wat meer 
vertrouwen en gevoel de tickets geboekt. Hierna gaan sparen voor de reis 
en plannen uitgestippeld wat te doen. 
Na het zakken voor me 4e dan in maart 2013 me voor gesteld om dit te 
doen in Japan op de seminar, maar door het organiseren van de Kagawa 
stage in België en Nederland kon ik dit eerder van me to do list afstrepen. 
 
Dus de focus voor dat examen was voorbij en kon ik me richten op het 
bezoek in Japan van 20 november tot 2 december. 12 dagen heerlijke 
dagen trainen en ook meerdere zaken bekijken waar ik vorige keren niet 
aan toe ben gekomen. 
In de tussentijd met JKS en andere karatecollega’s gesproken over de trip 
en natuurlijk ook gevraagd wie misschien mee wilde. Collega en 
reismaatje Piet de Nijs wilde dit ook graag mee beleven en hebben tot 
voor ons vertrek e.e.a. op afstand besproken en plannen gemaakt. 
  
Toen was het zover 20 november rond 10.00 mijn vertrek naar Japan. 
Voor iedere Karateka is het een ultieme belevenis om naar het land van 
Karate-do te gaan. Daar waar de oorsprong zijn wortels heeft van de 
vechtkunst en waar de pure vorm nog heerst. Dit werk-stage bezoek zou 
inhouden, stage en bezoek bij diverse leraren van JKS Japan en de 
Honbu-Dojo in Tokyo. Het werkbezoek om contacten te maken namens 
JKS BENELUX, en tevens meer van de cultuur en bezienswaardigheden te 
ontdekken. Voordat we natuurlijk vertrokken hadden we contacten gehad 
met Collega JKS landen en in het vliegtuig naar Japan reisden we samen 
met een gezelschap van Schoten, Ieren en the Dutchie’s. In de trip 
hebben we meerdere nationaliteiten leren kennen, Engelse, Duitsers, 
Aussies, Italianen, Denen, Sweden. Op de Stages waren er wel 80 
nationaliteiten en dan is de wereld maar klein als je de zelfde sport 
beoefend. 
De dagen van deze trip wil ik graag per dag toelichten met hoogte punten 
en bijzonderheden. Ik wil afsluiten om iedere Karateka die de gelegenheid 
heeft deze trip eenmaal gemaakt te hebben. 
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Homeikan Tokyo waar we ons thuis hadden 

 

   
Samen met Itha onze 2e moeder 

                                  
Onze toegang tot de kamer                               2 Nederlandse Karateka’s 
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De dagen nadien zagen eruit van trainen, bijkomen wat eten een beetje 
relaxen en weer trainen. We hebben 10 dagen training gedaan van de 
ochtend en avond training. De stage dagen van 29 en 30 november 
natuurlijk ook die zeer leerzaam waren. De training in de Honbu Dojo 
werden gegeven door de diverse leraren van JKS maar ook de 
kampioenen natuurlijk. Ik kan je wel melden dat als je hier traint je ook 
weer back to basic wordt geworpen en je goed je ogen en oren de kost 
kan geven. Natuurlijk hebben we dit gedaan en ben daar ook zeer 
dankbaar voor. 
Het trainen met deze JKS instructeurs zijn zeer basis maar effectief en ook 
de realiteit met de praktijk, natuurlijk heb je ook de intensieve trainingen 
maar die neem je op de koop toe. Je bent hier voor dat ene doel, je 
verbeteren en kennis te vergaren. Enkele instructeurs waar me mee 
getraind hebben zijn: Makita – Arimato ( wereldkampioen) –Inada – 
Okomoto – Matsue – Kanyama –Yamaguchi Sensei. 
 

  
Inada Sensei     Okomoto Sensei 

            
Arimato Sensei      Matsue Sensei 
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Details en perfectie 
 
 
 
 

    
Aandacht      Ook schoonmaken hoort erbij 
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Natuurlijk was het niet altijd maar trainen en hebben we ook op de vrije 
dagen /uurtjes enkele dingen bezichtigd. Zo hebben we de tijd genomen 
voor een bezoek aan Kamakurka en Kita-Kamakurka. Engakuji Tempel 
hier is het graf van Gichin Funakoshi. Daarbij ook de grote Boeddha 
bezocht. Een middagje Yoyogi park, dagje Asakusa. 
 

                                      
   Bezoek en eervol respect bij graf Gichin Funakoshi  
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         De Grote Bhoeda 
 

      
 

 
Middag Yoyogi Park 
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Dagje Asakusa 
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De laatste dagen van de trip stonden weer in het teken van de trainingen 
en de komst van ons naar hier. De 29e en 30e november waren twee 
dagen van de internationale seminar op de Teikyo universiteit onder 
leiding van Shihan Kagawa en deze legde uit hoe belangrijk het is dat je je 
Karate beoefent dat je er plezier maar ook genoegdoening aan ervaart. 
Dat een ieder zijn best doet en soms de lat voor jezelf hoger moet leggen. 
Bekijk je karate vanuit je Zanshin en zet verdediging en aanval in dit 
perspectief. 
Wat bij me is bij gebleven door deze manier van trainen en de informatie 
te hebben ontvangen van deze 12 dagen is: 
 
Denk verder en weet wat je doet, wat je soms niet heb kunnen trainen 
of perfectioneren doe je op andere wijze beter,  
maar geef nooit de moed op. 
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Teikyo Sportzaal  

 
Shihan Kagawa met Sensei Eric Bortels en ik 

             
JKS Benelux met JKS Venezuela    JKS Zuid Afrika 

               
  JKS Israel     JKS Australië 
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JKS Israel     Het Reisgezelschap      JKS Seminar Certificaat 
 

 
200 Karateka’s en 80 verschillende landen 
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Ik realiseer dat deze dagen snel zijn gegaan met veel ervaringen die ik me 
leven lang meeneem. De vriendschap met de andere JKS leden, 
belevingen van Karate-do bij de oorsprong, JKS, Tokyo, Japan. Ik zou een 
ieder aanraden om dit te doen en zich via een organisatie of groep (JKS) 
deze reis te maken. Je krijgt meer impressies en indrukken dan op een 
andere wijze. 
 
Ik hoop voor diegene die dit lezen zich een beeld hebben kunnen vormen, 
wil je meer weten kun je altijd contact met me op nemen. 
 
Als laatste wil ik iedereen bedanken voor deze fantastische trip, leden van 
JKS Schotland ( Paul Giannandrea, Robert Steggels), JKS Engeland (Alan 
Campbell, Matt Price, Alister Mitchell, Steven Carless), JKS Ierland ( 
Dermot O’Keeffe), JKS Benelux ( Eric Bortels, Nikki Vandereyt) maar 
natuurlijk ook alle andere die ik vergeet ( sorry  )en me reismaat  
Piet de Nijs, 
 
Sayonara 
  Ki o ts kete 
 
 


