SPORTSCHOOL SEGERS

INTERVIEW HANS SEGERS TBV NFK
Zoetermeer, 1 mei 2013

ALGEMEEN:
Mijn leeftijd is 64 jaar
Naast de sportscholen ben ik werkzaam als Project Accountant bij Tebodin the Netherlands bv in
Den Haag (een dochter van het concern Bilfinger, dat tot de 7 grootste bedrijven ter wereld behoort).
Ik beoefen het Shaolin Kempo reeds 41 jaar en ben momenteel 5e dan
Tevens beoefen ik ruim 20 jaar Kobudo (o.l.v. Jan Bezemer), maar heb daar geen examens in
gedaan.
De meest toonaangevende leraren waarvan ik les heb gehad waren:
Judo: Han Mulder / John Bontje (mijn leraren)
Kyokushinkai Karate: Henri Series / Harry Cozijn (mijn leraren) en Kurasaki (Assistent Masutatsu
Oyama, waarvan ik stages heb gehad)

Shaolin Kempo: Rene Scharff (mijn leraar) / Jimmy Bax / Rob Faulhaber

Ik ben zeer tevreden over NFK en ik hoop dat deze organisatie zal blijven groeien.

Met vriendelijke groet
Hans Segers (06-53322683)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL OVER HANS SEGERS EN ZIJN SPORTSCHOOL
Sportschool Segers is een Rijks-/ en Bonds erkende school waar de Chinese gevechtskunst
Shaolin Kempo op verantwoorde wijze wordt beoefend. De school is op 3 november 1972 door Hans
Segers te Voorburg opgericht en later naar Den Haag verhuisd. De school in Zoetermeer is op
5 november 1980 opgericht en daarna is er nog een locatie in deze gemeente bijgekomen. Momenteel
is sportschool Segers op 3 verschillende locaties actief en heeft hierdoor enigszins een “regionaal
karakter”.

Sportschoolhouder en hoofdinstrukteur Hans Segers (5e dan) is geen onbekende in de wereld der
krijgskunsten (Budo / Wu Shu), want meer dan 50 jaar geleden (op zijn 9e jaar) is hij begonnen met
Judo bij Han Mulder (sportschool Mulder) en heeft dit tot de zwarte band gedaan. Daarna heeft hij,
eveneens tot zwart, het Kyokushinkai Karate (hardste stijl) getraind bij Henri Seriese en wijlen Harry
Cozijn , waar allround freefighter Kurasaki (onverslagen kampioen van Japan) regelmatig als
gastdocent les gaf. Vervolgens heeft Hans nog workshops en prive-lessen gevolgd in Taekwondo,
boksen, Wing-Chung. Uiteindelijk heeft Hans het Shaolin Kempo geleerd van sifu Rene Scharff in
Waddinxveen, waar hij ook een van zijn (hoofd)assisten was. Examens werden o.a. onder supervisie
van Jimmy Bax afgenomen.
Momenteel heeft Hans al meer dan 20 zwarte banders en hogere dan-graad houders opgeleid,
waarvan een aantal hem assisteren tijdens de trainingen. Harald den Houter, Leo Ponse en Prakash
Ramnandanlal zijn al ruim 30 jaar bij de school actief en behoren daardoor tot zijn oudsten.
Op het gebied van wedstrijden / toernooien telt de sportschool in de loop der jaren vele kampioenen
die het eremetaal in de wacht wisten te slepen, zowel voor Kata (stijlvormen) als Kumite (vrije
gevecht).
Naast de regulaire trainingen organiseert de school ook examens, wedstrijden, demonstraties,
workshops, open dagen, gasttrainingen en gezamenlijke etentjes.
Een aantal Kempo-scholen in Nederland, waaronder sportschool Segers, heeft zich in 1980
aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland en daarbij is eveneens het “standaard” exameneisenpakket van deze stijlgroep vastgelegd. Men spreekt dan ook weleens over het KBN-Kempo, in
tegenstelling tot de overige stijlgenoten, die (nog) niet in deze Bond verenigd zijn. Sindsdien is deze
stijlgroepering in alle opzichten flink gegroeid geniet zowel nationaal als internationaal haar erkenning.

In 2010 heeft sportschool Segers zich aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten
(NFK), die in 2009 notarieel is opgericht. Zij is een organisatie die het mogelijk maakt een heel
spectrum aan krijgskunsten op één platform te verenigen. Zij richt zich daarbij nadrukkelijk op wat
mensen en organisaties verbindt en niet op wat hen scheidt, zij streeft naar eenheid vanuit groot
respect voor verscheidenheid. Haar devies is niet voor niets: ‘E Pluribus Unum’ (eenheid in
verscheidenheid).
Naast het Shaolin Kempo worden er maandelijkse Hoge Band-traingen en Kobudo-stages (training
in het gewapend gevecht) gegeven door gastdocent Jan Bezemer (7e dan Kempo / 4e RyukuKobujitsu). Jan is reeds jaren instructeur zelfverdediging bij zowel de Nederlandse als Franse Politie
en verzorgd ook de trainingen van diverse arrestatie-eenheden.

