
Internationale stage o.l.v. Sensei Silvio Campari bij Kuro-Obi  

groot succes! 

 

 

Op zaterdag 1 en zondag 2 november 2014 was Sensei Silvio Campari (6e Dan) te gast bij Kuro-Obi in 
de Dojo te Swartbroek-Weert om een speciale trainingsstage te verzorgen. Voorafgaand, op vrijdagavond 
31 oktober, hebben de hoger gegradueerden mogen genieten van een speciale black belt training. 

Sensei Silvio Campari heeft een geweldige staat van dienst. Om maar een aantal van zijn successen te 
noemen, hij is winnaar van de wereldcup Fuku-go (kata en kumite) in 2004 & 2006 en is student en 
schoonzoon van Shihan Hiroshi Shirai. Bovendien is hij momenteel bondscoach kata Italië. 
 
Sensei Campari is internationaal zeer gewaardeerd en veel gevraagd voor stages en is dit jaar voor de 
derde keer in Nederland bij Kuro-Obi geweest. Hij werd vergezeld door karateka's uit het Italiaanse team.  

De opkomst was goed. Karateka’s uit Italië, 
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland hebben 
met elkaar onder leiding van Sensei Campari een 
geweldig trainingsweekend beleefd. 

De in totaal 6 trainingssessies, goed voor maar liefst 
10 uren training, waren zeer interessant. De 
trainingen zijn zeer veelzijdig geweest, toegespitst op 
kumite [vrijgevecht] en kihon [basis technieken], 
maar ook op kata [schijngevecht] en de daarbij 
behorende bunkai [toepassing van de kata in de 
praktijk]. De interessante technieken werden 
ondersteund door vele wetenswaardigheden.  

De deelnemers waren onder de indruk, gezien de 
reacties: 

- een geweldige interessante stage met veel 
diepgang. Inspiratie weer te over! 

- bedankt voor de mooie stage. Het was een 
top stage 

- een geweldige stage. Ik heb veel geleerd! 



- de stage van Silvio Campari hebben wij heel leuk gevonden. Wat ik super vond was dat er bij elk 
koppel lagere banders een zwarte bander stond om hun te helpen. Iedereen heeft op deze 
manier een kans om kennis op te doen. Dat maakt de stage leuk voor iedereen. 

BEDANKT iedereen voor de hartverwarmende reacties! 

De plannen voor volgend jaar zijn al gesmeed zodat er een vervolg aan de stage gegeven kan worden. 
Sensei Campari komt in 2015 maar liefst 2 keer naar Nederland. De vierde editie van de Internationale 
stage o.l.v. Silvio Campari bij Kuro-Obi zal plaatsvinden in het weekend van 31 oktober en 1 november 
2015. 

Wij zijn vereerd aan te kondigen dat Shihan Hiroshi Shirai op 9 en 10 mei 2015 naar Nederland komt op 
uitnodiging van Kuro-Obi. Sensei Silvio Campari zal Shihan Hiroshi Shirai vergezellen in dat weekend.  

Al met al, 2015 beloofd een geweldig jaar te worden!  

OSS! 
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