
-          Hoe oud ben je?

Ik ben Peter van Haasteren, ben in april 56 jaar geworden, woon in 
Etten-Leur, waar ik Shotokan karate-do en Ryukyu kobujutsu les geef 
in mijn school Shotokan Karateclub Etten-Leur (www.skel.nl).

-          Wat is je beroep?

Van origine onderwijzer, maar al vanaf de 80-tiger werkzaam in de 
“verf”. Ik werk nu 6 jaar als vestigingsleider bij een verfgroothandel in 
Breda. Daardoor kan ik budo doen als hobby, maar dat is eigenlijk 
meer een levensstijl. In 2015 train ik al 40 jaar karate.

Per week ben ik 10 uur bezig met lesgeven en trainen en in het 
weekend vaak andere activiteiten als dan examen trainingen, 
kobujutsu stages, wedstrijden enz.

-          Welke martial arts beoefen je en wat is je graad?

Ik heb onlangs (juni) na 25 jaar succesvol  4de dan examen Shotokan 
gedaan bij de Karate-do Bond Nederland en bezit de 3de dan Ryukyu 
kobujutsu.

Lang geleden heb ik ook nog kickboxen gedaan, aikido en pencak silat 
en nog niet zo lang geleden tai chi. Maar er zit helaas maar 24 uur in 
een dag, dus moesten er keuzes worden gemaakt en karate en 
Ryukyu kobujutsu was de meest efficiente keuze en ik heb nog steeds 
het gevoel tijd te kort te komen om deze goed te trainen.

Het gekke is dat nu ik wat “ouder” ben meer tijd heb gekregen om te 
trainen. Dit is het gevolg van meer rust in het gezinsleven daar de 
kinderen (3) allemaal volwassen zijn. Helaas doen ze geen van 3-en 
aan budo, ze zijn wel sportief.

-          Wie waren je meest toonaangevende leraren?



De leraar die een stempel op mijn budo ontwikkeling heeft gedrukt is 
toch shihan Wim van de Leur. Van hem leer(de) ik niet alleen het 
karate en kobujutsu, maar hij draagt ook veel (achtergrond) 
informatie over m.b.t. budo. Ik train dus ook al bijna 40 jaar bij hem.

Ik heb bij veel leraren getraind en van elke leraar steek je wat op.

Momenteel train ik veel met collega Shotokan leraren wat erg 
boeiend is omdat we met elkaar de passie voor het karate delen en 
leerlingen op een hoger niveau willen krijgen.

-           Wat wil je aan de organisatie Ryu Kyu Kobujutsu en de NFK 
   mee geven?

Beide organisaties zijn naar mijn mening goed bezig. Er zijn veel 
activiteiten en ook in de breedte. Dus niet alleen karate, maar ook 
andere disciplines. Bij de Karate-do Bond Nederland is het puur 
karate, waar je de diepte in gaat, bij de NFK de breedte.

-          Heb je nog tips?

Er zou alleen meer aandacht moeten zijn voor het kader, dus de 
leraren. Regelmatige bijeenkomsten waar wordt gesproken over 
examen programma’s, wedstrijdplanning, opleidingen, samen trainen 
enz. zou fijn zijn. Het tijdsaspect speelt dan weer een rol. Misschien 
dat dit soort activiteiten voor aanvang van een evenement cq stages 
kunnen worden gepland???


