3e Open Gordeau Kyokushin All Style Seminar
28 september Musashi Dojo Strijen
Op zaterdag 28 september gaven de
'Gordeau Brothers' van de roemruchte
Kamakura Dojo uit Den Haag op verzoek
van shihan Sjaak van de Velde een
wervelende vechtseminar in de Musashi
Dojo te Strijen. Een groot aantal
liefhebbbers had de weg gevonden naar de
Musashi Dojo in Strijen voor een zeer
leerzame seminar.
Er waren deelnemers aanwezig uit het
Kyokushin karate, Jijitsu, Shotokan en
Aikido. Zowel shihan Gerard Gordeau als
zijn broer shihan Nico Gordeau zijn
voormalige nationaal en internationale
topvechters.
Beide heren hebben vele jaren lang over de gehele wereld gevochten en Gerard Gordeau vecht op “hoge”
leeftijd nog steeds op wereldniveau in Japan. De “beruchte” Kamakura Dojo staat al vele jaren bekend als
een hofleverancier van vele kampioenen.
Kamakura is dan ook waarschijnlijk de meest
bekende Kyokushin school uit Nederland met
zelfs een wereldwijde faam.
De seminar die bij elkaar 4 uur uur duurde was
een combinatie van Kyokushin, Kick Boksen,
Worstelen en Vale Tudo. De Gordeau’s brothers
demonstreerde vele combinaties die door de
deelnemers uitgebreid werden geoefend onder
toeziend oog van beide shihans.
Keiharde kyokushin technieken werden aangevuld
met diverse klemmen en verwurgingen, puur
gebaseerd op de harde realiteit. Met een “never
surrender mentaiteit” werd uitgelegd dat verliezen
niet erg was maar opgeven wel. Vooral Gerard Gordeau, een toonbeeldbeeld van iemand die nooit wil
verliezen liet technieken zien die je nergens in een boekje terug kan vinden.
Deze voorzien van echt Haags commentaar
van Nico maakte de seminar tot een
overgetelijk evenement. Iederen ging moe
maar zeer tevreden naar huis.
Nico Gordeau : Mijns inziens is de jeugd
ontzettend belangrijk voor de toekomst van
de vechtsport. Veel jongeren zijn te slap en
hebben andere interesses. Diegenen die wel
hard trainen kunnen uitgroeien tot volwaardig
kyokushin karateka of andere vechtsporter
Daarom zijn we vandaag hier aanwezig in de
Musashi dojo om onze kennis en
enthousiasme over te dragen op de nieuwe
generatie.

Gerard Gordeau : Het liefst promoot ik sportieve en eerlijke vechters voor de diverse internationale
organisaties. Tevens vind ik het nog steeds leuk om seminars te geven aan leergierige karateka’s zoals ik
vandaag hier weer tegenkom. Het was vandaag een fantastische dag en zo horen we met elkaar om te gaan,
lekker dingen doen die iedereen leuk vind en fijn samenwerken !
Sjaak van de Velde : Het was een leerzaam seminar met een technisch hoog niveau en ik ben uitermate
tevreden. Ja, ik kan heel goed vinden met Nico en Gerard en het klikt op een of andere manier en dat komt
waarschijnlijk omdat we dezelfde ideeen hebben over Kyokushin ‘bedrijven’. Voor de rest van Nederland
kan ik alleen maar zeggen : Kom er ook bij want we kunnen elkaar naar een hoger niveau tillen. Wel is het
zaak dat we gewoon blijven, ongeacht wat voor graad we hebben en dat we respect voor elkaar opbrengen.
Door samen te trainen en samen te werken kunnen we wellicht ooit ergens in de toekomst weer bij elkaar
komen in één grote Kyokushin familie. Dát is mijn ideaal en dát is mijn droom !!
De “Gordeau’s” hebben vandaag aangetoond nog steeds tot de absolute top van het Europese Kyokushin
karate te behoren en zullen in de toekomst nog veel vaker te bewonderen zijn in de Musashi Dojo vanwege
de voortreffelijk wederzijdse samenwerking met shihan Sjaak van de Velde. Zo zullen zij op korte termijn
acte de presance geven op de 4e Kyokushin-Reunie op 5 oktober en ook zullen zij aanwezig zijn op het 6e
Open Nederlands Kampioenschap Kyokushin op 3 november.
Sportschool Kamakura en Musashi hebben inmiddels al een gecombineerde Kyokushin agenda samengesteld
omdat de shihans vinden dat door samen de krachten te bundelen een grote stap voorwaarts kan worden
gemaakt. Hiermee wordt nog eens goed duidelijk dat de samenwerking een voortreffelijke zaak is voor de
rest van Kyokushin Nederland.
Voor informatie over de Agenda Kyokushinkai Karate Nederland zie :
http://www.kamakura.demon.nl/pages/agendakyo.htm of http://www.musashi.nl/agenda.htm
Een uitgebreid fotoverslag van deze seminar kunt u vinden op :
http://www.musashi.nl/multimedia/Fotoreportages/fotoreportage.htm
Uiteraard zal de Gordeau Kyokushin All Style Seminar volgend jaar een vervolg krijgen, daar kunt u op
rekenen. U bent van altijd van harte welkom. OSU !!

