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Shell heeft in tientallen landen van de wereld en dus ook in Nederland een verscheidenheid aan medewerkers. Verscheidenheid in 
ras, kleur, sexe, cultuur, religie, geaardheid, behoefte, belangstelling en in nog talloze andere kenmerken. Verscheidenheid is iets 
van ons allemaal en de normaalste zaak van de wereld: de stimulans tot betrokkenheid. Daarom laten we in deze rubriek diverse 
Shell-collega’s aan het woord.

Sjaak van de Velde
hoofd procesoperator ROM/215, ploeg 5
karate-instructeur en personal trainer
woont in Strijen
www.musashi.nl 

In juni 2004 werd Sjaak van 
de Velde gekozen tot chair-
man van de Europese Karate 
Organisatie (EKO). Een grote 
eer die hem te beurt viel 
want chairman word je niet 
zo maar. Behalve een hoge 
graad in de ‘full contact’ 
karatesport - zesde Dan 
Kyokushin - geeft Sjaak al 
jaren les op vier door hem 
zelf opgerichte sportscholen. 
Bovendien zet hij zich al 
jaren met hart en ziel in 
voor de karatesport: zo orga-
niseerde hij diverse (inter) 
nationale kampioenschap-
pen, treedt hij op als scheids-
rechter en geeft hij semi-
nars over de hele wereld. 
Als grootmeester, ‘Shihan’ 
in de karatewereld, verkeert hij in zeer select gezelschap. 
Afgelopen zomer maakte Sjaak op uitnodiging een 45 dagen 
durende reis naar Iran en Brazilië waar hij voor duizenden 
karateka’s tientallen seminars verzorgde. 

“ALS jE VALT, STA jE OP”

‘Karate heeft me lichamelijk maar ook mentaal 
veel sterker gemaakt’

Sjaak (re) trainend in een ijskoude 
Braziliaanse waterval

 De reis van Sjaak leest als een avon-
tuurlijk jongensboek. Op zijn eerste 
dag weer aan het werk lacht hij dan 

ook breeduit: ”Het was een geweldige erva-
ring. Als chairman van EKO gaan alle deuren 
voor je open. Tot twee keer toe heb ik op de 
voorpagina van een Iraanse krant gestaan 
met een oplage van 40 miljoen. De Brazili-
aanse kranten haalde ik drie keer en het 
Algemeen Dagblad heeft een serie artikelen 

aan mijn reis gewijd. Wie maakt dit nu mee?”

KORTE BROEK
De aankomst op het vliegveld in Teheran 
verliep niet bepaald gesmeerd. Sjaak werd bij 
de paspoortcontrole direct door vier gewa-
pende beveiligingsbeambten in de kraag 
gevat. “Heel beangstigend want ik wist 
helemaal niet waarom ik werd opgepakt en 
ze spraken geen woord Engels. De reden was 

dat ik een korte broek droeg en dat is in Iran 
streng verboden. Ik was met 34º C van 
Schiphol vertrokken maar had hier niet goed 
over nagedacht. Inmiddels werd het hoofd 
van de beveiliging erbij gehaald en laat dit nu 
net de man zijn die mij namens de Iranese 
karateorganisatie zou komen afhalen! Hij 
herkende mij gelukkig direct omdat hij als 
karateka in oktober vorig jaar nog in Neder-
land was geweest. Na zijn hartelijke begroe-
ting liep alles met een sisser af.” Een andere 
indrukwekkende ervaring in Iran was het 
bijwonen van een begrafenis. Een jongen die 
hij had lesgegeven, kwam een dag later 

door kortsluiting om het leven. De familie van 
de jongen vond het een eer als Sjaak de 
begrafenis zou bijwonen. “Zo’n achthonderd 
mannen werden door een onbeschrijfelijke 
emotie overvallen toen de kist arriveerde, 
die beelden zie je wel eens op tv. Mensen 
vielen massaal flauw en daar stond ik tussen. 
Nóg een beangstigende ervaring”, bekent 
Sjaak.

WATERVAL
Na Iran stond Sao Paulo in Brazilië op het 
program. Hier ging een wens van Sjaak in ver-
vulling. “Ik heb ooit een karatefilm gezien 
waarin onder extreme omstandigheden ge-
traind werd in een waterval. Dat wilde ik ook 
graag eens doen. Met drie lokale karateka’s 
zijn we naar een tropisch eiland, ‘La Isla 
Bella’ gevlogen. ’s Morgens vroeg op en na 
een vijf uur durende klimtocht door een 
regenwoud bereikten we een enorme water-
val. Trainen in het steenkoude water (3º C) 
vergt enorm veel van lichaam én geest. 
Zwaar maar fantastisch om dit gedaan te 
hebben.” 

Voor Sjaak staat elke dag in het teken van 
karate. “Karate heeft me lichamelijk maar 
ook mentaal veel sterker gemaakt. Als je valt, 
sta je op; net als in het normale leven.” 

Uitnodigingen om naar Aruba, weer Brazilië, 
Zweden, Rusland, Spanje en Noorwegen te 
komen, heeft hij op zak. Lachend: “Maar ik 
heb ook nog een baan hè. Ik moet het 
natuurlijk allemaal wel in goed overleg met 
mijn baas en de ploeg kunnen regelen.” LA


