Tengu” eenvoudig uitgelegd.
Voor diegenen die niet vertrouwd zijn met vechtkunsten, zoals karate-do, kobudo.. is het niet zo
eenvoudig om te begrijpen wat bedoeld wordt met “Tengu”. Zelfs de traditionele beoefenaar van deze
vechtkunsten stelt zich wellicht vragen.
Is dit een nieuwe stijl zoals bijvoorbeeld shotokan, goju-ryu?
Het antwoord op deze vraag is neen. Sensei Roland Habersetzer is één van de pioniers van karate-do
(lege hand), kobudo (met wapens) in Europa. Halfweg de jaren negentig, hij is dan al meer dan dertig
jaren beoefenaar op het hoogste niveau, komt hij tot het besef dat de traditionele technieken in hun
aanwending niet meer zijn aangepast aan de steeds veranderende maatschappij, zeker in Europa.
Men kan zich vandaag nog moeilijk beroepen op de erecode van de samoerais wanneer zich een probleem
stelt. Vandaag handelt men op basis van wettige verdediging en dit steeds met inachtneming van
aanwending van het strikt noodzakelijke geweld.
Dit is wat Sensei Roland Habersetzer er toe bracht een aantal concepten te ontwikkelen die in alle vormen
van vechtkunsten op eenzelfde wijze kunnen worden toegepast. Dit is wat onderwezen wordt in zijn
school (Ryu) Tengu-no-michi, onder het motto “niet vechten, niet ondergaan”.
Het is uit dit laatste gezegde dat we de juiste toedracht van deze concepten kunnen begrijpen, we gaan
er alles aan doen om niet te moeten vechten, maar als alle middelen om dit te vermijden zijn opgebruikt,
zullen we niet ondergaan en onszelf of anderen verdedigen.
Leer ik dan helemaal geen traditionele vorm meer van karate, zoals shotokan?
Natuurlijk wel, elke beginnende karateka moet eerst de basistechnieken aanleren onder de vorm van één
van de gekende traditionele stijlen om dan ten gepaste tijde deze aangeleerde technieken te leren
gebruiken binnen het concept “Tengu”. Tengu is dus zeker geen nieuwe techniek of stijl maar heeft te
maken met de mentale houding of attitude van de budoka.
Wat betekenen de drie domeinen waarvan men spreekt?
Binnen het concept Tengu bestaan drie domeinen, te weten Tengu Ryu Karatedo, Tengu Ryu Kobudo en
Tengu Ryu Hojutsu. Zoals hiervoor reeds is aangehaald wordt het concept binnen deze drie domeinen op
eenzelfde wijze beoefend, uitgevoerd. Het domein Tengu Ryu Karatedo staat voor alle technieken met de
blote hand, Tengu Ryu Kobudo staat dan weer voor alle technieken met traditionele wapens (zie Kobudo)
en Tengu Ryu Hojutsu staat voor vuurwapens.
In functie van de graad en ervaring kan een beoefenaar toegang krijgen tot de verschillende domeinen. Je
moet uiteraard wel lid zijn en behoren tot CRB-IT.

