
de hobby van

'Eind jaren tachtig werkte ik voor de afdeting
PersoneeLszaken van een psychiatrisch ziekenhuis
in Utrecht. ln die tijd werden voor het eerst pc's
geintroduceerd op de werkvloer. Een interessante
ontwikkeLing, vond ik, vandaar dat ik toen in
de avonduren lnformatietechnoLogie ben gaan
studeren. Via een f unctie ats meewerkend voorman
ledenadministratie bij Natuurmonumenten kon ik
vervoLgens bij Vogetbescherming Nederta nd aa n

de stag, aLs databasemanager. Voge[bescherming
Nederland tel.t op dit moment circa 140.000
leden, waarvan aLLe gegevens op de juiste wijze
moeten worden geadministreerd. Maar we doen
natuurtijk meer vanuit onze afdeting. We werken
nauw samen met de cotlega's van Marketing,
voorataLs het gaat om het uitzeiten van aLLerlei

fonds- en ledenwervingsacties. Neem de nationaLe
tuinvogeLteLLingen. De Laatste tetting, op 1ó en
17 januari van dit jaar, heeÍt zo'n 40.000 reacties
opgeLeverd. BeLangrijke informatie, die ook mooie
aanknopingspunten biedt om nieuwe leden te werven.

'Een gebeurtenis tijdens een vakantie met een vriend
in Renesse - ik was ïoen 22 - was voor mij de directe
aanteiding om op een vechtsport te gaan.0p een
gegeven moment kregen we het aan de stok met
een groep dronken Duitsers. We hebben het toen
echt op een [open moeten zetten. Daarna sprak ik
eén ding met mezeLf af : dit gaat me niet nog eens
gebeuren. Samen met die vriend heb ik vervotgens
d iverse vechtsportveren ig in gen bezocht. Bij de
karatevereniging voelden we ons het beste thuis. ln.

tegensteLIrng tot het machogedrag dat je bij andere
verenigingen wétzag, hing bij de karatecLub een
gemoedetijke en gedisciptineerde sfeer.'

'Dat ktopt. lk heb de zesde dan1. Je zou het een uit
de hand geLopen hobby kunnen noemen. Toen ik de
bruine band had, ben ik zetf les gaan geven. En van
het één kwam het ander. lk organiseer nationaLe en

rEen dan * LetterLilk vertaa[d meestergraad - geeÍt het
niveau aan waarop de karatesport wordt beoeÍend.

internationate karatestages, schreef tot voor kort
regetmatig artike[en voor het blad van de Karate-do
Bond Nederland, en heb samen met mijn vrouw en
twee vrienden in Zeist de stichting Dokan opgericht,
een schooL voor karate en andere vechtsporten.'

'Karate is een vorm van totaLe lichaamsbeweging,
in combinatie met een uit het Zen-Boeddhisme
stammende f iLosof ie die me enoTm aanspreekt:
probeer jeze[f te overtreffen, bLijf oefenen, om
uiteindeLijk een beter mens te worden. Karate heeft
mij veeL gebracht. lk was vroeger onzeker en [ichi
ontvtambaar, vermoedetijk onder meer ingegeven
door het feit dat ik astmatisch was. Dankzij karate
ben ik zeLfverzekerder en rustiger geworden. En ik
heb er veel vrienden aan overgehouden.'

'Dat was sensei [l.eraar, red.] Taiji Kase, één van de
grondLeggers van karate in Europa. Karate betekent
tettertijk'Lege hand'. Het is ontstaan op Okinawa.
De boeren op 0kinawa zijn eeuwenLang door aL[erlei
volkeren onderdrukt. Karate bood hen een manier
om zich daartegen te verweren. Vanaf het begin
van de twintigste eeuw is het een popuLaire sport
geworden aan de universiteiten van Japan. Taiji Kase
heeft a'ts een soort missionaris voor karate over de
hete wereLd gezworven. lk heb diverse stages bij
hem mogen voLgen, zoweI in Nederl.and aLs in het
buitenLand" Met zijn vriendetijke persoonLijkheid en
ingetogen manier van Lesgeven onderscheidde hij
zlch van andere Leermeesters.'

ALs het Lukt, witik... nog op voor de
zevende dan. En er staat nog iets
anders hoog op het ptan: een reis
naar Japan. Niet zozeer voor
de karate, maar meeT
om me nog verder
te verdiepen in de
0osterse fiLosofie.'

t:'

vee[ gebracht
Naam:
Hobby's:
Gezinssamenstetting:

André Brockbernd [59J
FotograÍie, webdesign, maar voorat: karate
Vrouw Sandra, zoon Bob [19] en dochter Rebecca [14].
ln navotging van haarvader heeft ook Rebecca inmiddets
de zwarte band.
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