SHITO KAI GENT
KARATECLUB

De karatestijl die we beoefenen heet Shito-ryu en werd
ontwikkeld door meester Kenwa Mabuni (1889-1952).
Shito-ryu is vandaag één van de vier grootste karatestijlen.
Deze karatestijl kenmerkt zich niet alleen in tsuki(vuisttechnieken) en geri- (beentechnieken) maar omvat ook
nage- (worpen) en gyaku-waza (klemmen).
Het is een heel uitgebreide krijgskunst waar stichter Kenwa
Mabuni de nadruk legde op geestelijke ontwikkeling en op
een vreedzame persoonlijkheid.

ONTDEK KARATE
EN BRENG JE LICHAAM
EN GEEST IN BALANS!

Sinds de oprichting in 2004 staat onze club open voor
iedereen van 7 tot … die de wereld van karate wil
ontdekken. Naast het traditionele karate-do, waar vooral
zelfverdediging centraal staat, leggen wij ook de nadruk op
de totale vorming van lichaam en geest.
Bij Shito Kai Gent ben je in goede handen want naast de
sensei (hoofdtrainer) hebben ook alle sempai (clubtrainers)
heel wat jaren karate-ervaring en zijn ze allemaal zwarte
banden. Onze Bloso-diploma’s zorgen voor een extra
kwaliteitsgarantie. De trainers bij Shito Kai Gent blijven zich
daarnaast voortdurend bijscholen en gaan hiervoor zelfs
naar Japan, de bakermat van karate-do.

SHITO-RYU KARATE
EEN SPORT MET EEN RIJKE GESCHIEDENIS
Men schat dat karate een van de oudste krijgskunsten is en
ontstond in de 6e eeuw. Elke meester bouwt verder op de
leer van diens meester en zo bestaan er vandaag heel veel
vertakkingen binnen karate-do (letterlijk: de weg van de
lege hand).
Een authentieke karateclub volgt telkens een originele leer
van een Japanse meester. Shito Kai Gent bewandelt hierin
het pad dat wordt uitgestippeld door Hanshi Genzo Iwata
die de president is van de
World Shito-ryu Karate-do
Federation. Doordat we
hierbij aangesloten zijn
hebben onze clubleden
meermaals per jaar de
kans om zich bij te scholen
op technische stages.

KARATE VANDAAG
Karate vandaag is zoveel meer dan een
gevechtssport. Essentieel zijn morele waarden die
zowel de ontwikkeling van de eigen geest en
lichaam als het respect voor de anderen centraal
stellen.
De clubleuze van Shito Kai Gent is ‘nana korobi,
ya oki’ wat ‘zeven keer vallen, acht keer opstaan’
betekent en dus vooral de nadruk legt op
doorzetten in het leven.
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Naast de clubleuze is er de 'dojo kun'. Dit is de
gedragscode die door de oude karatemeesters
doorgegeven werd aan de karateka’s van vandaag en deze
passen perfect in de thema’s van het Ethisch
Verantwoord Sporten:
Streef naar perfectie van karakter, zoek
naar jezelf - rechtschapenheid
Wees betrouwbaar en bescheiden nederigheid
Volhard en begin steeds opnieuw moed
Respecteer anderen en wees correct hoffelijkheid
Vermijd gewelddadig gedrag zelfcontrole

SHITO-RYU KARATE-DO

DOJO
LAGO ROZEBROEKEN

Alle trainingen vinden plaats in LAGO Rozebroeken.
We gebruiken zowel de danszaal (naast de cafetaria) als de
gevechtszaal (de trap naar beneden en op het einde van de
gang terug naar boven).

TRAININGEN

De trainingen zijn vrijblijvend volgens dit schema:
DAG

UUR

GROEP

ZAAL

ZONDAG

9u - 10u

7-9 jaar

danszaal

10u - 11u

10-12 jaar

danszaal

11u - 12u30

+12 jaar

danszaal

17u - 18u

7-9 jaar

danszaal

18u - 19u

10-12 jaar

gevechtszaal

19u - 20u30

+12 jaar

gevechtszaal

21u - 22u30

+12 jaar

danszaal

DINSDAG

VRIJDAG

GRATIS INITIATIELESSEN

Elke dinsdag en zondag van september en januari.
Ga op onze site naar de trainingskalender voor details.

IK START MET
SHITO KAI KARATE!
Voor een authentieke Japanse krijgskunst, een sport
waar je lichamelijke en geestelijke conditie op peil
wordt gebracht en zelfverdediging centraal staat
moet je echt niet naar de andere kant van de wereld.
Volg gewoon wekelijks karate bij Shito Kai Gent in
LAGO Rozebroeken!

AANGESLOTEN BIJ

Sport Gent / Vlaanderen
Vlaamse Karate Federatie
Shitokai België
World Shito-ryu Karate-do Federation

INFO

0486 58 79 04 (sensei Kris)
info@shito-kai-gent.be
www.karate.gent
www.facebook.com/shitokaigentkaratedoclub

