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VERSLAG JAPANREIS 19-31/08/1994 
Door Lars VAN PASSEL 

 
Vrijdag 19/08 

Ondanks de files (t.g.v. de hevige regenval) is iedereen op tijd in de luchthaven 
te Zaventem. Alhoewel, de een al wat vroeger dan de andere. 

Op het vliegtuig zitten we 2 per 2 (Andre-Pierre en Benoit, Andreas en Josselin, 
Emmanuel en ikzelf) met uitzondering van Jean-Maurice.   De vlucht duurt 11 
uur. Veel te lang.   Gelukkig dat er twee films gespeeld worden, want slapen gaat 
me niet af. 

Zaterdag 20/08 

In de luchthaven te Narita (Tokyo) warden we opgewacht door een vrouw die 
ons onze trein- en busticketten geeft. Maar door het uitlopen van de busrit 
missen we de Shinkansen. Geen nood, op de volgende trein kunnen we wel 
terecht. 

Te Nagoya worden we opgewacht door Meester Kamigaito. Hij begeleidt ons 
naar een bar-restaurant waar meester Miwa ons trakteert op een frisse pint 
bier. Van daaruit gaat het per taxi door de gutsende regen naar een Chinees 
restaurant, Japanese style. Een waar feestmaal, afgesloten met warme sake. 

Niet te versmaden. Na deze gezellige maaltijd rijden we naar Meester Miwa's 
huis waar nog even nagebabbeld wordt. We kunnen er ook kennis maken met zijn 
vrouw. Slapen doen we in de woonkamer, met 3 en 4 op een rij. 

Zondag 21/08 

Na een onrustige nacht werden we gewekt rond 07.00. Behalve Andre-Pierre 
had iedereen slaapproblemen gehad tussen 3 en 6. Het ontbijt, reeds in kimono, 
is traditioneel Japans : witte rijst, een rauw ei, sojasaus, geperste algen en 
thee. Na het ontbijt kregen we te horen dat we niet konden verblijven bij 
Meester Miwa. Terwijl Meester Kamigaito en Meester Miwa verder praten gaan 
wij al naar de dôjô waar we beginnen met de training.   Voor deze training 
werden door Meester Miwa verschillende mensen van de universiteit 
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uitgenodigd. Met hen werd Kihon, Yakosu Kumite en Shiai geoefend.   Van 
Meester Miwa kregen we de opmerking dat we duidelijk Wade Ryu doen. 

Na de training zitten we met z'n allen in een grote kring en wordt er nagepraat 
en vooral gedronken (het was 35°C in de dôjô). 

Later op de dag worden we afgezet aan Nagoya Station. We gaan naar Takayama 
waar Meester Kamigaito woont. Met achterlating van een deel van de bagage in 
een bewaarruimte, spurten we naar onze trein. Deze keer missen we hem niet. 

In het huis van Meester Kamigaito installeren we ons en dan gaat het naar het 
openbaar bad. Het is zo warm dat je met plezier ijskoud water over je lichaam 
giet. 

De maaltijd nadien gaat door in een Koreaans restaurant. Dit betekent 
barbecue. Terug in onze kamers blijven we neg lang napraten zodat we pas tegen 
middernacht gaan slapen. 

Maandag 22/08 

We worden gewekt door Meester Kamigaito. Hij gaat ons vandaag rondleiden. 
Eerst naar een supermarktje om het ontbijt te kopen. Dan is het een kleine 
wandeling naar een tempel aan de rand van de stad. Het parkje ernaast wordt 
onze trainingsplaats voor de volgende twee dagen. Hier bereidde de Meester 
onze komst voor. 

Na het ontbijt doen we een wandeling. Het blijkt een aantrekkelijk stadje te 
zijn, gelegen in een mooie omgeving. 

In de namiddag brengt hij ons naar Hida no Sate, een oude huizen reservaat. 
Kleiner, maar beter verzorgd dan Bokrijk. 

Spijtig genoeg is vandaag het openbaar bad gesloten. Het wordt dus weer een 
kattewasje. 

Daarna gaan we wandelen en stoppen voor een restaurant, wandelen en stoppen, 
Het duurt wel even voor we ergens binnenstappen. 

Ook deze avond blijven we nog napraten. Voor mij blijkt daaruit dat de groep 
goed samenhangt. 

Dinsdag 23/08 



  Pagina 3/8 
 

Om 06.15 worden we gewekt. In looppas gaat het naar onze trainingsplaats, het 
parkje. Na de training gaan we gezapig wandelend terug. 

Het ontbijt nemen we in een café. Emmanuel en Andre-Pierre maken vandaag 
een grote wandeling. Benoit is alleen op stap in de stad. Josselin, Andreas en ik 
gaan op souvenirjacht. 

's Middags maken we de laatste afspraken met Jean-Maurice. Die vertrekt nu 
naar Kyoto om zijn dochter te ontmoeten. We zullen hem terug zien in Tokyo, op 
26/08. 

De namiddag breng ik rustend en schrijvend door. Na het posten van de 
kaartjes, bleken Emmanuel en Andre-Pierre ook terug te zijn. Eerst nemen we 
een goed bad, waarna we met zijn zevenen gaan chinezen. 

Nog een avondwandeling en dan naar bed want morgen staan we op om 06.30 om 
te gaan trainen. 

Woensdag 24/08 

Meester Kamigaito wekt ons om 06.10. Anders zal er teveel volk zijn, zegt hij. 
Zo gezegd, zo gedaan en wij terug in looppas naar het parkje. Vandaag trainen 
we Kihon en Kata, en dit onder het oog van de Meester. 

Na de training gaan we met z'n vijven (zonder Andreas) naar een mooie tempel 
voor een fotosessie. 

Terug thuis en het is nog maar 09.20. Met Emmanuel ga ik naar een supermarkt 
om ons ontbijt = middagmaal te kopen. Samen met hem koop ik nog enkele 
souvenirs. 

Om 13.00 is iedereen in het station. In de trein naar Nagoya ligt iedereen, 
behalve ik, te slapen. Kan ik er dan beter tegen? Neen, even later zijn de 
meesten wakker en lig ik te ronken. 

Terug in Nagoya blijkt pas hoe goed het klimaat in Takayama was. Wat een 
hitte! 

Na het afhalen van alle bagage, staan we in de Shinkansen naar Kyoto. Kyoto is 
nog warmer dan Nagoya, hoe is het mogelijk? Gelukkig is er een airconditioning 
in de kamer. 
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Een heel goed bad, en een goede maaltijd later wandelen we een beetje. Hierbij 
komen we voorbij een tempel met een terrein zo groot als een wijk. 
lndrukwekkend. 

De kamer deel ik met Benoit. Meester Kamigaito heeft een eenpersoonskamer 
terwijl Emmanuel met Andre-Pierre en Josselin met Andreas de kamer delen. 

Donderdag 25/08 

Gewekt worden door een telefoon is vreselijk. Na een westers ontbijt (toast; ei, 
jam) vertrekken we met de bus op sightseeing tour. Alle uitleg is in het Japans 
door de vrouwelijke gids. Nog nooit heb ik iemand met zo'n indringende stem zo 
lang, zo snel horen spreken! Op onze tour van 5 uur bezoeken we 4 tempels: 
Kiyomizu-Dera, Kinkaku-Ji, Chien-In en Heian-Jingu. 

Teruggekomen gaan Andre-Pierre en de meester ticketten voor de Shinkansen 
kopen. Emmanuel, Andreas, Benoit en ik gaan op zoek naar een bank. We zijn 
100m ver en Emmanuel merkt dat hij zijn portefeuille op de bus gelaten heeft. 
Enkel Andreas kan met zijn Visa kaart terecht. Even later blijkt Emmanuel zijn 
portefeuille terug te hebben. Gelukkig. 

Een goed bad later (zou het niet de moeite zijn om thuis zo'n bad te installeren) 
gaan we eten in het restaurant waarvan de meester gisteren zei dat er teveel 
jonge mensen zaten. 

In het hotel blijkt dat we onze bagage niet kunnen opsturen. Te groot, te zwaar. 

Vrijdag 26/08 

Vanochtend willen de meesten van de groep naar de bakker gaan die we gisteren 
gevonden hebben. De meester wil liever in groep ontbijten. Omdat de bakker 
pas om 10.00 opengaat doen we dat maar. 

Doordat het inpakken voor niemand even lang duurt, stuurt de meester diegenen 
die al klaar zijn naar het station ; Andre-Pierre en Josselin zijn de eersten. 
Daarachter komen Benoit en ik, direct gevolgd door Andreas. De meester volgt 
met Emmanuel. Op het perron aangekomen zijn Josselin en Andre-Pierre 
nergens te vinden.   Om 10.00 vertrekken we met de Shinkansen maar zonder 
die twee. Waar zijn ze? In Tokyo station staan ze ons op te wachten. Ze waren 
met een trein te vroeg gekomen. Buiten het station nemen we de taxi naar het 
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hotel. Het is de drukste taxistand die ik ooit gezien heb. Iemand had zelfs een 
full-time job om het verkeer van taxi's en passagiers te regelen. 

In het hotel kwam Jean-Maurice met nieuws over de wedstrijden : "Morgen 
moet je vechten". Ik voel dat mijn darmen zich in een knoop leggen van 
zenuwachtigheid. 

We gaan met z'n allen via de metro naar de organisatie om gewogen en 
gefotografeerd te worden.   Wij bezoeken de Budokan terwijl Jean-Maurice van 
de ene naar de andere vergadering huppelt. Pas om halfnegen is hij terug in het 
hotel. Hij heeft slecht nieuws bij. Ik mag mijn sportbril niet dragen tijdens het 
Kumite. Daarom sta ik mijn plaats voor het individueel af aan Josselin. Alhoewel 
het vol risico's is wil ik toch de ploegwedstrijden meedoen. 

Zaterdag 27/08 

06.00. Het spel gaat beginnen. 

In de Budokan ontbijten en kleden we ons om in een verlaten gang. Vlak voor de 
openingsceremonie begint, ontmoeten we een man van de ploeg van Takayama die 
Peter Keijers kent. 

Ons eerste optreden is als ploeg tegen Waseda University. Dat winnen we, wat 
een morele opkikker is. Dan is het wachten op de lraanse ploeg want dat is onze 
volgende tegenstander. Die duiken niet op maar plots moeten we van veld 
veranderen. Onze tegenstander blijkt Jugoslavië te zijn. Iran of Yugoslavië, 
what's the difference? Wel we merken het snel. Totaal verloren, waarbij 
Emmanuel en Andre-Pierre fysisch en mentaal zwaar geraakt zijn. 

In het individueel had ik mijn plaats afgestaan aan Josselin. Nu blijkt zijn 
tegenstander ook een Jugoslaaf te zijn. Groter, sterker en veel harder. Een 
stoot op de ribben, hard genoeg om iets te breken en het is ook gedaan voor 
Josselin. Andre-Pierre heeft serieuze hoofdpijn (zoals Emmanuel) en besluit te 
stoppen. 

De Kata's worden uitgevoerd door Emmanuel en mijzelf. Emmanuel doet 
Kushanku veel beter dan ooit voorheen. Zelf doe ik Naihanchi met een aarzeling, 
wat dus niet zo goed is. 

Na een hele dag te zitten kijken zijn we blij dat we naar de Welcome-party 
kunnen. Benoit en Andreas vinden dat ze te slecht gekleed zijn en gaan terug 
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naar het hotel om zich om te kleden. De anderen gaan rechtstreeks. We 
luisteren naar een paar speeches en dan is het eten en drinken à volonté. 

Spijtig voor Benoit en Andreas, maar alles is op als zij, goed gekleed, aankomen. 
Om 20.40 vertrekken we naar het hotel. Na enkele aankopen voor de volgende 
dag, praten we nog na over de voorbije dag en de gevolgen voor morgen. 

Zondag 28/08 

Vandaag staan we weer om 6.00 op. Het eerste uurtje is ons programma 
hetzelfde als gisteren. Gelukkig dat we direct begonnen waren met opwarmen 
want we zijn de eersten om te beginnen. Onze tegenstander is de Amerikaanse 
ploeg. Ik begin en verlies in een vrij hard gevecht van een tegenstander die toch 
niet zo goed is. Benoit ontmoet iemand van zijn kaliber maar is technisch beter 
en wint dus verdiend. Emmanuel komt te staan tegenover iemand van zijn klasse 
en toont hier wat hij in zijn mars heeft. Uitslag onbeslist. Andreas komt 
tegenover een kleinere tegenstander maar krijgt er geen vat op. Door te harde 
contacten verliest hij zijn gevecht. We hebben geen vijfde ploegvechter en dus 
zijn de Amerikanen gewonnen. 

Emmanuel zit af van het individueel gevecht want zijn been doet serieus pijn. 
Benoit komt uit tegen een Zweed. Dat is duidelijk een man met ervaring die hard 
maar proper vecht en aldus wint. 

's Middags komt de openingsceremonie; een heuse show met heel wat speeches. 
Na die ceremonie gaat het verder en komt Andreas aan de beurt voor het 
individueel gevecht. Hij valt op een rus die groter en sneller is. Het gevecht is 
snel gedaan in het nadeel van Andreas. Gelukkig dat Andreas een goed 
incasseringsvermogen heeft want de controle van de rus was ook niet alles. 

Hiermee eindigt de Belgische deelname aan de Japanse en 
wereldkampioenschappen. Gelukkig is er nog heel wat te zien op de tatamis. Een 
demonstratie Iai-Do en een demonstratie karate gegeven door leden van de 
Japanse ploeg, gevolgd door interessante ploegwedstrijden. Het merendeel van 
het niet-Japans publiek supportert voor de Europese ploegen, terwijl wij voor 
de Japanse ploeg zijn. Uiteindelijk worden zij wereldkampioen door van de 
Russen te winnen. Nog een pikant detail. In de finale van de zwaargewichten 
staan twee Jugoslaven tegenover elkaar, en dat waren de tegenstanders van 
Emmanuel en Andre-Pierre gisteren tijdens de Japanse kampioenschappen. 
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Maandag 29/08 

Deze ochtend luieren we een beetje. Alhoewel, de vuile staat van enkele van 
onze kleren doet Andre-Pierre en mij besluiten om naar de wasserette te gaan. 
Teruggekomen blijken de anderen al een kwartier op ons te wachten om naar de 
Sayonara party te gaan. Daar wordt vlak nadat wij er zijn een demonstratie van 
Kata's uit verschillende stijlen gegeven. Na de demonstraite is er tijd voor 
eten, drinken en praten. 

Daar na de party de middag nog maar half om is, gaan we met z'n allen op stap in 
Tokyo. Met de metro gaan we verschillende wijken in : Shinjuku met de 
flatgebouwen en Roppongi de uitgaanswijk. Daar slaan ze je bijna rond het hoofd 
met uitnodigingen en kortingstickets voor bars en dancings. 

Terug in het hotel, rond 21.30, gaan sommigen slapen, maar Josselin en Andreas 
besluiten nog iets te gaan drinken. Zelf ben ik te moe om mee te gaan. 

Dinsdag 30/08 

Jean-Maurice komt ons wekken want we gaan met z'n allen kijken naar de 
Sumotraining. Na het ontbijt vertrekt Meester Kamigaito terug naar 
Takayama. Een vlugge handdruk en weg is hij. 

We komen rond 10.00 aan bij de trainingsplaats en vinden de Sumo-worstelaars 
buiten. De training is gedaan en we mogen geen foto's nemen (alhoewel we het 
toch doen van het einde van de straat).  Een bezoekje aan het Sumo-museum zit 
er wel in. 

Onze volgende stap is Asakusa, een meer volkse buurt. Daar vinden we een 
overdekte markt en een tempel. Bijna iedereen laat zijn toekomst voorspellen 
door een genummerd stokje. 

Na het middageten is er nog een stop in Akihabara. Daar verkopen ze vooral 
elektronica en veel lawaai. Daar er niet veel te zien is gaan we, uitgezonderd 
Jean-Maurice, terug naar het hotel waar iedereen slaapt of leest. 

Om 20.30 keert Jean-Maurice terug en gaan we chinees eten. Hier bespreken 
we zo'n beetje de voorbije ervaringen. Er blijkt ook dat de Meester en Jean 
Maurice besloten hebben om Benoit en Emmanuel de graad van 1e Dan te 
verlenen. Proficiat. 
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Woensdag 31/08 

Vandaag moeten we er weer vroeg uit want het vertrek is nabij. Per taxi gaat 
het naar Ueno station waar we de Narita Express nemen. In de luchthaven zijn 
er geen problemen en al vlug zijn we in de lucht voor een vlucht van 12,5 uur. 

De bagage oppikken in Zaventem levert even problemen op, Andreas vindt 1 van 
zijn tassen niet, maar een kwartier later is alles in orde. Nog even langs de 
douane en daar zijn de mensen om ons op te wachten. 

We zijn thuis! 

 

Gepubliceerd in het tijdschrift nr. 2 op 08-1994 van de 
ASBL WADO-RYU KAMIGAITO BELGIUM VZW 
 

Meer informatie, foto's en video's op:   
 

www.wado-kamigaito-ryu.be 


