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Geschiedenis 
• In 1983 ging de Shaolin Dojo van start in het kleine 

sportzaaltje van de school in Zonderschot, onder  
leiding van Sensei Hubert Laenen.  

• Door het jarenlange succes groeide de school echter veel 
sneller dan het aanbod aan geschikte locaties.  

• Uit noodzaak besloot Sensei Hubert uiteindelijk een eigen 
dojo te bouwen, waarin hij een kleine groep van leerlingen 
verder bleef onderwijzen, dit door plaatsgebrek.  

• Bovendien kon hij nu terug waardevolle tijd investeren in de 
uitbreiding van zijn internationale carrière en zijn 
zoektocht naar respectwaardige Grootmeesters in het 
Verre Oosten.  

• Met de opening van deze prachtige sporthal voelen wij ons 
gesterkt in onze ambitie om onze vroegere activiteiten  
terug op te starten.  

• Vanaf zondag 13 januari start de hernieuwde Karate Jutsu 
school, precies 30 jaar na de oprichting, met de “normale 
lessen”. 
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Wat is Karate Jutsu? 
• Als karate jutsu letterlijk vertaald zou worden, lezen we:   

“kara” = leeg, “te” = hand, “jutsu” = krijgskunst.  Met andere 
woorden: een krijgskunst met lege handen of nog beter:   
…………………”Ongewapende krijgskunst”.  

• In onze Shaolin Dojo zullen we een uitgebreidere invulling 
aanbieden:  

– bij de beginnende budoka zullen afweren, stoten, trappen, … de 
belangrijkste technieken zijn (Karate Do en Ju Jutsu),  

– Vervolgens trekken we gradueel de basisprincipes uit de andere 
invloedssferen er bij (Judo, Aiki Jutsu, Shin Tai Do, Ryukyu 
Kobujutsu, …). 

– Voor de gevorderden zullen er specialisatie trainingen worden 
georganiseerd met geavanceerde technieken, wapenkunsten 
(Kobudo) en drukpunten (Kyusho Jutsu).  

• Het ligt in onze bedoeling, om “technieken op maat van de 
budoka” over te maken, zodat eenieder effectief en efficiënt zich 
kan bewegen en verdedigen indien nodig. 
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Karate Jutsu@Shaolin Dojo 
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Kano Sensei 

Funakoshi Sensei 

Ueshiba Sensei 

Aoki Sensei Uehara Sensei 

Matsuda  
      Sensei 

Hokama 
       Sensei 

Shiroma Sensei 

“Mission Statement” 
Missie:   

“Waarom bestaan we?” 

Visie:  
“Wat willen we zijn/bereiken?” 
“Wat is ons toekomstbeeld?” 

Kernwaarden:  
“Waar geloven we in?”  

“Wat zijn onze normen en waarden?” 

Strategie: 
“Wat we moeten doen?” 

“Hoe pakken we dit praktisch aan?” 

Resultaten Cultuur Structuur Middelen Mensen 
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Onze missie 

• Karate Jutsu is een karatestijl met zeer veel invloeden uit andere krijgskunsten. 
Bovendien zijn er maar weinig sporten waarbij lichaam én geest in symbiose 
getraind worden. Voor het uitvoeren van een effectieve techniek zijn snelheid, 
kracht, lenigheid en coördinatie zeer belangrijk. Daarnaast spelen concentratie- 
en reactievermogen een niet te onderschatten rol.  

• In onze Dojo zal er harmonie gebracht worden in de persoonlijke capaciteiten 
(lenigheid, snelheid, kracht, …) om vervolgens op die aspecten te kapitaliseren, 
zodat het zelfvertrouwen in de aangeleerde technieken en de eigen 
persoonlijkheid snel toeneemt. 

• Velen kozen karate als sport voor zeer uiteenlopende redenen: 

– Als totale lichamelijke ontwikkeling (motoriek-lenigheid-snelheid-kracht); 

– Als zelfverdediging en competitiesport; 

– Als levensfilosofie en “mindsetter”; 

– Om zelfvertrouwen en structuur te bekomen. 

 Ons doel is om al deze aspecten aan bod te laten komen tijdens de trainingen. 
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Waarom bestaan we? 

Onze visie 

• Wij willen de beste club in krijgskunsten worden in onze regio en daarbuiten.  

• We willen alle effectieve en efficiënte aspecten van alle krijgskunsten aan 
bod  laten komen volgens een doordacht programma, patroon en groeipad.  

• Wij willen de gezondheid van onze budoka’s bevorderen in een goede, 
veilige en plezierig omgeving, en hen hiertoe de middelen verschaffen in de 
ruimste zin van het woord door hen o.a. met raad en daad bij te staan. 

• Wij wensen voor alle leden van de club en hun familieleden als 
vertrouwenspersoon op te treden, indien gewenst, nodig of nuttig.  

• Wij willen de populariteit en de beoefening van budokunsten stimuleren. 

• Wij zullen actief deelnemen aan multidisciplinaire stages en evenementen. 

• Wij wensen onze krijgskunst en onze club te promoten over de grenzen en 
toepassingsdomeinen van de Dojo heen. 

• Wij staan open om actiever deel te nemen aan het sportbeleid van de 
gemeente Heist-op-den-Berg en de V.J.J.F  waar enigszins mogelijk. 
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Wat willen we bereiken? 
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Onze kernwaarden 

• De 10 kernwaarden die we willen nastreven zijn: 
 

• REI   RESPECT  

• GI   Oprechtheid/Rechtvaardigheid 

• YUKI   Moed/Durf/Onverschrokkenheid 

• JIN   Welwillendheid 

• MAKOTO  Eerlijkheid/Waarheid 

• MEIYO   Eer  

• CHUGI   Loyaliteit 

• TEINEI   Beleefdheid 

• DORYO   Grootmoedigheid/Weldaad 

• SHIKI   Besluitvaardigheid/Vastberadenheid  
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Waar staan we voor? 

Onze strategie 

• Wij zullen onze missie en visie bereiken door middel van: 

– Een permanente evaluatie en bijsturing van:  

• Het programma;  

• De trainingen; 

• De structuur en  

• De begeleiding. 

– Een permanente alignering van onze regels, waarden en normen met 
de eerbiedwaardige en geldende voorbeelden; 

– Een continu streven naar perfectie in uitvoering en omkadering; 

– De permanente voorziening in kwaliteitsvol materiaal en 
ondersteuning; 

– Een permanente en duidelijke communicatie; 

– De permanente begeleiding door Sensei en Senpai. 
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Hoe bereiken we ons doel? 
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“Mission Statement” 
 

Missie 

Visie 

Kernwaarden 

Strategie 

Resultaten Cultuur Structuur Middelen Mensen 
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10 min 20 min 30 min 

“8 – 88 jaar” 

Sporthal Internet Sociale media 
 
Lostraat 48a 

2220 Heist o/d Berg 

 
Website:  

Email:  

 
www.shaolindojo.be 

info@shaolindojo.be 

 
Facebook:  

Twitter:  

 
www.facebook.com/shaolindojo.be 

@ShaolinDojo 
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