
Verslag stage van Sensei Carlo Fugazza (8e dan) bij Budosporten Elhatri

Zo heel af en toe lees je over speciale karate-activiteiten die hebben plaatsgevonden 
waarbij je gelijk het gevoel krijgt ''daar had ik zelf bij aanwezig willen zijn''. De drie-
daagse stage verzorgd door de Italiaanse Sensei Carlo Fugazza (8e dan) bij Budosporten 
Elhatri begin november 2013 is daar een sprekend voorbeeld van.

Sensei Fugazza, één van de meest succesvolle Europese karateka, is een begrip in onze 
karatewereld. Op zijn 17e is hij met karate begonnen met als leraar niemand minder dan 
Sensei Hiroshi Shirai (inmiddels 10e dan!). In zijn jaren als wedstrijdsporter en als 
bondscoach van Italië heeft hij een indrukwekkende palmares aan resultaten opgebouwd, 
waarop meerdere Europese kampioenschappen en evenzovele wereld vice-
kampioenschappen prijken. Dat hij dit zowel in kata als ook in kumite bereikt heeft, geeft 
nog eens duidelijk de veelzijdigheid van deze top-karateka weer. In 2012 heeft hij uit 
handen van Sensei Shirai de 8e dan mogen ontvangen.

Het was dan ook een hele eer om Sensei Fugazza - al weer voor de tweede keer - als gast-
Sensei in de dojo van Sensei Elhatri te mogen ontvangen: in het weekend van vrijdag 1 
november t/m zondag 3 november heeft hij maar liefst zes stages verzorgd voor een grote 
groep enthousiaste karateka's (één stage op vrijdagavond, maar liefst drie stages op 
zaterdag met aansluitend nog twee stages op zondag). Dat deze stages erg in trek waren - 
ook buiten onze landsgrenzen - bleek nadrukkelijk uit het feit dat er vele inschrijvingen 
waren van jeugdige en volwassen karateka's uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland 
en Luxemburg. Met recht een internationale stage!



De stage startte op vrijdagavond 1 november met een speciale training voor de Elhatri 
wedstrijdgroep. De soms nog zeer jonge deelnemers van deze wedstrijdgroep werden 
getrakteerd op een breed scala aan activiteiten. Op zeer gedetailleerde wijze werden de 
Heian Nidan en Heian Godan onder de loep genomen. Zowel de officiele kata's als ook 
de bijbehorende bunkai's werden geheel ontleed en tot in perfectie geoefend. Sensei 
Fugazza liet hierbij duidelijk zien dat hij een engelengeduld heeft en er zeer veel plezier 
en voldoening uit haalt om iedereen boven zichzelf uit te laten stijgen. Naast zijn karate-
talent is ook het leraarschap een onmiskenbaar talent van hem! 

Zaterdagochtend 2 november was de dojo al zeer vroeg (volledig!) gevuld met 
deelnemers aan de eerste openbare stage die - zoals alle andere stages - maar liefst 
anderhalf uur zou duren. Ondanks het feit dat ''anderhalf uur'' erg lang klinkt vliegt de tijd 
voorbij wanneer je bij een grootmeester als Sensei Fugazza op de tatami mag staan. De 
eerste stage was volledig gericht op de Heian Yondan kata en bunkai, een stage voor 
deelnemers vanaf 12 jaar in het bezit van minimaal de oranje band (6e kyu). Zoals bij de 
stage op vrijdagavond het geval was en bij de stages die hierop zouden volgen had de 
Sensei oog en aandacht voor alle deelnemers waardoor de meerwaarde van de stage erg 
evident was. In de tweede stage op zaterdag kwam de Gankaku kata en bijbehorende 
bunkai aan de order terwijl het in de derde stage de beurt was aan de Sochin kata en 
bunkai. Gezien de complexiteit van deze laatste twee stages was dit het domein van de 
bruine- en zwarte-banders.



Waar de stages op vrijdag en zaterdag met name gericht waren op het perfectioneren van 
de vernoemde kata's en bunkai's, lag de focus bij de twee stages op zondag nadrukkelijk 
op kumite en het verder uitwerken van de Sochin bunkai. Ook hier weer veel nadruk op 
het optimaal uitvoeren van snelle combinaties en vederlichte en snelle verplaatsingen!

Wat vliegt zo'n stage-weekend toch snel voorbij. Menig volleerde karateka heeft tijdens 
deze stages mogen ervaren dat Sensei Fugazzi een zeer goed oog voor detail heeft. Bij de 
kata's, bunkai's en kumite lette hij als een precisie-chirurg op iedere beweging en iedere 
lichaamshouding. Waarbij hij aansluitend aan de desbetreffende deelnemer op feilloze 
wijze wist over te brengen hoe zij of hij een volgende stap in de richting van perfectie 
kon zetten. Geweldig mooi om te zien dat hij zowel bij de jeugdige deelnemers als ook 
bij de volwassenen zijn aanwijzingen op hele duidelijke en sympathieke wijze deelt. Een 
jongedame die aan alle zes stages heeft deelgenomen (in het bezit van de bruine band met 
slechts twaalf lentes 'op de teller'), wist het leerzame weekend pakkend samen te vatten 
door te stellen: "Ik dacht eigenlijk dat ik de Heian Godan best wel goed beheerste, je kunt  
altijd nog wat verbeteren, dat heb ik hier wel geleerd". Alle deelnemers konden 
volmondig beamen dat dit internationale stageweekend naar meer smaakt!

Ondanks alle inspanningen van onder andere onze KBN karatebond mag onze mooie 
sport helaas geen Olympische sport zijn in 2020. Als het Olympisch comité echter dit 
soort stages zou bijwonen dan zouden ze wellicht zeer snel tot de conclusie komen dat 
onze sport aan alle 33 criteria voldoet: onder andere een zeer ''oude'' sport, het 
internationale karakter en ultieme sportiviteit. Dus laten we er met zijn allen aan blijven 
werken om onze karate-sport voortdurend in een positief daglicht te stellen in de hoop dat 
onze huidige karate-jeugd hun verrichtingen in de toekomst ook op het allerhoogste 



amateur-podium kunnen vertonen: bij de Olympische spelen. Tot die tijd zijn er gelukkig 
de stages zoals die van Sensei Fugazza waar alle karateka's zeer welkom zijn.
Voor diegenen die hebben deelgenomen aan de stages van Sensei Fugazza, maar ook voor 
hen die bij het lezen van dit artikel denken ''dat had ik niet mogen missen'' is er goed 
nieuws! Sensei Fugazza heeft namelijk toegezegd om ook volgend jaar weer een stage-
weekend bij Budosporten Elhatri te verzorgen. We zullen ruim op tijd de data hiervoor op 
de Elhatri website publiceren en willen alle geïnteresseerde karateka's graag uitnodigen 
om zich in te schrijven voor deze unieke stages. Zorg dat je er bij bent!

Budosporten Elhatri


