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Shotokan Karatevereniging Amstelveen 

Bij Shotokan Karatevereniging Amstelveen (SKVA) wordt karate beoefend volgens 
de Shotokan stijl van Gichin Funakoshi. SKVA is opgericht in 2004 en telt circa 
40 leden, vanaf 7 t/m 70 jaar. SKVA maakt onderdeel uit van de Agerbeek-scholen, 
een samenwerkingsverband van 8 karatescholen verspreid over Noord Holland en 
verenigd door de oprichter Max Agerbeek. Door deze unieke samenwerking kunnen 
leden van SKVA ook meetrainen bij de aangesloten Agerbeek-scholen American 
Fitness in Amsterdam; Amstelhof in Uithoorn; ASK in Alkmaar; Chisei in Krommenie; 
Karatedo in Nieuwkoop; Naifanchi in Heerhugowaard SKCA in Amsterdam; SKV 
Zanshin in Heemskerk.  
 
Bij SKVA wordt op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend getraind in 
onze dojo (trainingsruimte). Hiervoor maken we gebruik van de gymzalen van het 
Keizer Karel College, gelegen in het Oude Dorp van Amstelveen vlakbij afslag 5 van 
de A9. Tijdens deze trainingen wordt door onze leden met veel toewijding, passie en 
plezier getraind in het aanleren van nieuwe technieken en het verbeteren van al 
aangeleerde technieken. De bijzondere sfeer bij SKVA wordt door de hele groep 
gecreëerd, door leraren én leerlingen. Bij de trainingen komen wisselend de 
hoofdonderdelen van het karate (kihon: basis, kata: schijngevecht en kumite: vrije 
gevecht) aan bod, aangevuld met conditie- en krachttraining en stootzaktraining, 
waarbij in tweetallen karatetechnieken worden getraind op stootkussens. Door een 
betere motoriek en fysieke gesteldheid ontstaat als vanzelf een groter 
concentratievermogen en meer discipline en zelfvertrouwen. 
 
Binnen onze eigen vereniging worden tweemaal per jaar semesterwedstrijden 
georganiseerd. Tijdens deze vriendschappelijke wedstrijden, waarbij de leden 
ingedeeld worden op bandkleur, wordt er door de leden onderling gestreden op de 
onderdelen kihon, kata en kumite (voor hogere banden) en de winnaar mag zich een 
jaar lang clubkampioen van SKVA noemen. Deze semesterwedstrijden worden 
gebruikt als voorbereiding voor het examen en de Agerbeekcup, het jaarlijks 
terugkerende toernooi voor alle Agerbeekscholen. Ook hier wordt onderling op de 
onderdelen kihon, kata en voor de hogere banden kumite gestreden om de 
felbegeerde Agerbeekcup. 
 
Voor nieuwe leden biedt SKVA tweemaal per jaar, in oktober en begin maart, een 
beginnerscursus aan. In deze cursus van 5 lessen worden de basisbeginselen van 
het karate behandeld en getraind, zodat beginners ieder op hun eigen niveau met de 
karatesport kennis kunnen maken. Deze cursussen worden gegeven op dinsdag- of 
donderdagavond. De eerste les is gratis, open les dus iedereen kan vrijblijvend 
komen kennismaken met karate. De beginnerscursussen is toegankelijk voor 
iedereen vanaf 7 jaar. 
 
Naast de reguliere karatetrainingen worden vanuit SKVA verschillende initiatieven 
genomen om ook op andere manieren met (karate) sport bezig te zijn. Zo zijn er 
geregeld stages en gasttrainingen van nationale en internationale leraren, zodat we 
ook van hun visie op de karatesport kunnen leren en wordt er (vrijwillig) meegedaan 
met landelijke dan-trainingen, georganiseerd door de Karate-do Bond Nederland 
(KBN). Ook wordt er door een aantal leden tijdens de zomerstop in juli en augustus 
hardgelopen in het Amsterdamse bos om de conditie op peil te houden voor het 
nieuwe seizoen. 
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Mocht je na het lezen van dit stuk interesse hebben gekregen in de karatesport, dan 
ben je altijd van harte welkom om eens bij een van onze trainingen te komen kijken, 
of gewoon een keer mee te doen. Kijk voor meer informatie op onze website 
skva.info. We hopen je snel een keer bij ons in de dojo te mogen begroeten! 
 
De geschiedenis van het karate 

Karate is een eeuwenoude vechtkunst die vanuit China op het eiland Okinawa, ten 
zuiden van Japan, belandde. Op Okinawa heeft het karate zich verder ontwikkeld. De 
grondlegger van het Shotokan Karate, Gichin Funakoshi, (1868-1957), heeft aan het 
begin van deze eeuw het karate aangepast aan de moderne tijd en tot bloei 
gebracht. In 1922 heeft hij het karate in Japan geïntroduceerd. Zijn leerlingen, van 
wie Masatoshi Nakayama (1913-1987) de bekendste is, hebben er via de Japanse 
Karate Associatie (JKA) voor gezorgd dat karate bekendheid kreeg over de hele 
wereld. 
 
Bij karate onderscheidt men verschillende stijlen. Onderscheidend voor de diverse 
stijlen zijn de diverse kata, een min of meer eigen filosofie en eigen wedstrijd-
reglementen. De Federation of All Japan Karatedo Organization erkent vier 
zogenoemde traditionele stijlen (de Yondai Ryuha). Dit zijn Shotokan, Goju-ryu, 
Shito-ryu en Wado-ryu.  
 
Bij het karate maakt men gebruik van een bandensysteem van verschillende kleuren, 
om leerlingen van verschillende graad te kunnen onderscheiden. De kleurbanden 
noemt men in het karate de kyu-graden. De zwarte band rekent men tot de dan-
graden. 
 
Shotokan karate 
 
In het Shotokan karate zie je traditie, lichaamscultuur (karate als bewegings-kunst), 
zelfverdediging en sport verenigt, zodat iedereen het kan beoefenen. 'Karate' 
betekent letterlijk lege (kara) hand (te). Dat houdt in dat de beoefenaar geen wapens 
gebruikt. Karate is van oorsprong een vorm van ongewapende zelfverdediging, 
waarbij de beoefenaar door middel van afweertechnieken en tegenaanvallen met 
armen en benen zijn lichaam tot wapen maakt. De filosofie van het karate zegt dat 
karate alleen voor zelfverdediging gebruikt mag worden en zoals de stelling luidt: 
“Karate Ni Sente Nashi”, ofwel “In karate is er geen eerste aanval”. 
 
Karate bestaat in de basis uit drie hoofdonderdelen. Deze onderdelen zijn kihon, 
waarbij de basistechnieken van het karate getraind worden; kata, wat bestaat uit een 
vaste set van technieken die een denkbeeldig gevecht uitbeelden en kumite, waarbij  
het vrije gevecht wordt geoefend. 
 
Bij het Shotokan Karate ligt de nadruk op de correcte uitvoering en controle van de 
technieken. Daardoor is de kans op blessures minimaal (veel minder dan bij andere 
vechtsporten of bijvoorbeeld balsporten). Beheersing van technieken, lichaam en 
geest zijn belangrijke aspecten waaraan tijdens de training veel aandacht wordt 
besteed. 
 


