2e Hongaars Kyokushin Zomerkamp
Van 24 t/m 29 juni 2002 werd voor de 2e maal het Internationale Open Hongaarse Kyokushin Zomerkamp gehouden
door de Hongaarse Kyokushin Organisatie, en wel bovenop de grootste berg van Budapest in het wereldberoemde
sportcentrum Csillebérc. Shihan István Adámy had wederom een verzoek ingediend bij shihan Sjaak v d Velde voor een
afvaardiging van Nederlandse karateka’s o.l.v. kancho om het zomerkamp te komen leiden en ditmaal reisden kancho
Jon Bluming, shihan Sjaak van de Velde, sensei Michael van de Velde, sensei Jerry Bossers en Henk Bothof af naar
Budapest. Szvetlana Acs die hier in Wageningen studeerd reed ook mee en de heenreis was weer als vanouds gezellig.

De 3 dagen vooraf aan het kamp :
We gingen 3 dagen eerder zodat we ook nog wat tijd voor ons zelf
zouden hebben. De reis verliep ditmaal zonder pech en we kwamen
rond 08.00 aan bij de Hongaarse grens waar we bijna traditioneel
aanwipte bij de Mc Donald.
Na een goed ontbijt, enkele Mc menu’s en 1 liter ijs gingen we
verder naar Budapest. Het ‘hotel’ wat zich bevond op het kamp wat
we hadden gereserveerd
vanuit Holland om deze 3
dagen te overnachten was
een waar spektakel en iets
dat we nooit meer zullen
vergeten. Eerst kwamen we op hotelkamers waar bedden stonden van slechts
1.80 meter lang. Nou, dat paste natuurlijk niet, dus we werden verplaatst naar
een bungalow waar je zelfs je hond nog niet in zou laten slapen.
Even goed duidelijk
gemaakt met behulp
van Szvetalana (makkelijk zo’n tolk) dat dit absoluut niet kon en
weer werden we verplaatst en nu naar een ‘iets’ luxere bungalow
met zelfs ijskast maar ook met heel veel huisdieren. Maar goed,
we moesten toch een slaapplaats hebben dus hier maar
ingetrokken. ’s Morgens liep er een kolonne mieren door het
huisje
te
marcheren dat
wil je niet
weten. Nou ja
laat ik er maar
over stoppen,
het was afzien
maar achteraf toch weer een hele belevenis. De 3 ‘vrije’ dagen vooraf
aan het kamp werden voornamelijk doorgebracht met sightseeing in
Budapest, aan het Baletonmeer, op de diverse leuke terrasjes en iedere
avond bij de Kentucky Fried Chicken. Goh, wat was dat goedkoop,
lekker en veel !!! Al met al was het zéér geslaagd en we hebben veel
met zijn vieren afgelachen en veel rare dingen beleefd.

Internationaal Zomerkamp :
Aan het kamp namen ruim 150 karateka’s
deel uit : Hongarije, Nederland, Rusland,
Croatie en Roemenie. Het kamp startte op
maandagmiddag
en
duurde
tot
zaterdagmorgen. Elke dag stonden er 3
vaste trainingen geplant, 1ste training van
06.30 – 07.00, 2de training van 10.00 12.00 uur en de 3de training van 16.00 18.00 uur en voor de zwarte banders
werden er telkens extra kata trainingen
ingelast. Na de trainingen werd er
gezamelijk gegeten met de complete groep
waarvan 2 x per dag warm eten vanwege
de zware trainingsintensiviteit.
De trainingen gedurende de gehele week
stonden onder leiding van voornamelijk
Kancho Bluming en shihan Sjaak van de
Velde, maar shihan Istvan Adámy en
shihan Zsolt Somogyi die uit respect voor de Nederlanders zich iets op de achtgrond hielden namen op verzoek van
kancho soms ook een training voor hun rekening. Het lesgeven blijkt ieder jaar een bijzondere ervaring te zijn omdat de
meeste karateka’s uit Hongarije, Rusland en Croatie geen woord Engels spreken waardoor er soms 2 tolken nodig
waren om de lesstof uit te leggen. Een hele aparte ervaring maar gaande weg het kamp gingen de partijen aan elkaar
wennen en verliep alles een stuk soepeler.

Op bepaalde dagen en uren werd de grote groep karateka’s in delen opgesplits en werden de 2 aanwezige sensei’s
Michael van de Velde en sensei Jerry Bossers ook ingedeeld door kancho om de karateka’s te onderwijzen in typisch
hollandse technieken zoals de 7 kyokushinkai kumites en sommige
gevechtstechnieken. De Hongaren keken hun ogen uit want deze kumites
hadden ze nog nooit gezien !! Ook werd er uitgebreid kihon getraint met
de gehele groep en dat is altijd een prachtig gezicht met een grote groep
gedreven karateka’s.
Het kata werd
dagelijks gedoceerd
door shihan István
Adámy en shihan
Sjaak van de Velde
die alle kyokushin
kata’s
uitvoerig
behandelden.
Het
all
round
fighting
systeem
van Kancho, dus
het nodige gooi en
smijtwerk, kreeg

iedere dag een prominente plaats en werd gegeven door
kancho himself in de aanwezige sporthal. Daar de
aanwezigen dit nogal moeilijk vonden werd shihan Sjaak van
de Velde door kancho als leidend voorwerp gebruikt en deze
kon laten zien dat hij het valbreken tot in de puntjes beheerste
en dat was maar goed ook omdat kancho nog steeds een beer
van een kerel is die flink uit de voeten kan.

Kyokushin examens :
Op vrijdagmorgen waren er in de grote sporthal
examens vanaf 3e kyu t/m Sandan waarbij alle
technische aspecten moesten worden laten gezien voor
een examencommissie dfie bestond uit kancho, shihan
Van de Velde, shihan Adámy en shihan Somogyi. Van
de 32 examenkandidaten slaagden er 25.
“s Middags werd op het grote veld de behorende 30, 40 en 50 man
kumite afgewerkt. De temperatuur was weer moordend en het was
op een gegeven moment 37 graden in de schaduw en u snapt het
wel, dit maakte het allemaal niet makkelijker. Om het grote
vochtverlies te compenseren werden er diverse drink pauzes ingelast
en dat was beslist nodig want de zon was moordend. Er werd soms
heel hard gevochten maar altijd met groot respect voor de
tegenstander.
Stanislav Fomin :
Een Russische sensei, wil ik
hier er speciaal even
uitlichten, namelijk Stanislav
Fomin een geweldige vent van ruim 100 kg en opgetrokken uit Russisch staal.
Deze sensei moest voor zijn 3e Dan 50 partijen knokken. Vanaf de 30ste partij
was het puur afzien omdat hij in elke partij die volgde met grote regelmaat naar
de grond moest. Ik heb nog nooit iemand zo vaak op de grond zien liggen. Beide
Nederlandse sensei’s Michael en Jerry vochten diverse uitstekende partijen tegen
deze Russische beer en lieten zien dat ondanks dat je veel lichter weegt (ruim 30
kg) je toch heel goed tegen elkaar kan vechten binnen het kyokushin.
Bij de 48ste partij riep kancho Bluming shihan Sjaak van de Velde naar voren
omdat hij vond dat Stanislav Fomin nu maar eens moest laten zien wat afzien
was, of dat hij
nog niet genoeg
op zijn donder
had gehad ??. Een paar snelle low kicks deden de Rus
naar de grond gaan en het was mooi om te zien hoe alle
aanwezigen hem aanmoedigden om opnieuw de strijd
aan te binden met zijn tegenstander maar vooral met
zichzelf. Na een aantal seconde rust en wat
overdenkingen stond hij weer op en het gevecht golfde
heen en weer maar vlak voor tijd ging hij wederom naar
adem snakkend zitten op een snelle combinatie gevolgd
door een goed geplaatste leverstoot.
Kancho greep in want hij zag de wanhoop in Fomins
ogen en sprak hem toe en zei hem dat nog slechts 2
partijen hem scheidde van zijn 3de Dan en je zag dat dit
hem weer moed gaf.

De 49ste partij moest Michael van de Velde tegen hem
vechten en ook in deze partij ging hij 3 maal naar de
grond maar je zag dat hij figting spirit toonde en hij
stond telkens weer op. In de laatste partij moest Fomin
vechten tegen een Hongaarse sensei (3e Dan) genaamd
Attila Kiss, meervoudig Hongaars Kampioen
zwaargewicht die slechts 120 kg wegende.
Deze te partij had niets meer met vechten te maken maar
alleen nog maar met “overleven”. Maar alles liep
gelukkig goed af en er daverde een luid applaus over de
uitgeputte, dolgelukkige en trotse Stanislav Fomin heen.
Het was prachtig om te zien hoe karateka’s die elkaar
voor het kamp nog nooit eerder hadden ontmoet, als
ware vrienden met elkaar streden en elkaar op kritieke
momenten er door heen sleepte. Dit was kyokushin
karate ten top. Een heel goed vechtexamen. Osu !
Sayanara Party
Kancho sprak na het examen de gehele
groep toe en haalde sensei Stanislav Fomin
uiteraard nog even naar voren om hem te
feliciteren
met
zijn
geweldige
vechtprestatie. ‘s Avond vooraf aan de
sayanara party werden de certificaten
uitgedeeld door Kancho aan alle
karateka’s die een hogere graad hadden
behaald.
Ook was er nog een speciale verrassing
want Kancho promoveerde op deze avond
een aantal karateka’s naar een hogere
graad vanwege hun verdienste voor het
Kyokushin karate in de afgelopen jaren.
Shihan Zsolt Somogyi werd gepromoveerd
naar 6e Dan, sensei Attila Kiss en sensei
Mladen Sancic uit Kroatie ontvingen beide
hun 4e Dan.
Kancho bedankte allen aanwezigen voor hun inzet en
bedankte zijn shihandai Sjaak voor zijn loyaliteit, steun
en assistentie. Hij sprak de hoop uit dat hij iedereen
volgend jaar weer terug zou zien op het 3e Hongaars
Zomerkamp en informatie kunt u nu al opvragen bij
shihan Sjaak van de Velde van Dojo Musashi. Het
kamp staat gepland voor 1e week juli 2003.
Rest mij nog te vermelden dat de 5 Nederlanders zich
‘onsterfelijk’ hebben gemaakt tussen 300 Hongaren op
de Sayanara Party die tot diep in de nacht duurde. We

werden door de Hongeren als ware koningen behandeld en
het gerstensap vloeide rijkelijk wat de verbroedering zeker
ten gunste kwam ! Het was in één woord supergezellig en
daar laat ik het maar bij want ik denk toch dat sommige het
zich niet meer kunnen herinneren. !!!
Volgend jaar gaan we in ieder geval weer.
Osu !!

