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ONTSTAAN EN HISTORIEK VAN DE CLUB 
 

 
Het Budo Research Centrum Halle (BRC Halle) is gesticht 
op 03 december 1987 onder impuls van Alex HAUWAERT, 
expert 8ste Dan en gediplomeerd lesgever Tai chi.  
 
Als club behoort het centrum tot het internationale 
'Centre de Recherche Budo – Institut Tengu' opgericht in 
1973 te Straatsburg onder leiding van Roland 
Habersetzer, 9de Dan Karate-do en befaamd auteur en 
expert in verschillende oosterse gevechtsdisciplines.  
(In fine van de brochure meer info terzake) 
 
In een traditionele geest en met respect voor alle 
waarden eigen aan het Budo (geheel van 
gevechtskunsten), kan je bij BRC Halle volgende 
disciplines beoefenen: Karatedo, Kobudo en Tai Ji Quan.  
 
Na de start in 1987 met Karatedo werd in september 
1991 een afdeling Tai Ji Quan opgericht.  
Sinds september 1995 wordt ook Karatedo voor 
kinderen onderwezen.  
 
Vanaf 2006 werd Kobudo een aparte afdeling. 
 
Met ingang van september 2011 is BRC Halle ook 
toegetreden tot SPORTA Federatie VZW en aldus erkend 
door SPORT Vlaanderen. 
 
In 2021 werd de vereniging een VZW 
BRC HALLE vzw, Jozef Degelaenstraat 34, 1501 Buizingen 
 Ondernemingsnummer: 0770.273.931 
 RPR Brussel 
 Website: www.brchalle.eu 
 E-mail: info@brchalle.eu  
 Voorzitter: Alex Hauwaert - 0474/676275 
  

  



 

 
 

          KARATE-DO 
 
Letterlijk betekent het ‘de weg van de lege hand’. Het is 
een vechtkunst waarbij men geen gebruik maakt van 
wapens (vandaar 'lege hand'), maar waarbij elk 
lichaamsdeel als een potentieel wapen beschouwd wordt.  
 
Met origines in India, China en Okinawa is deze 
vechtkunst vooral ontwikkeld in Okinawa na contacten 
met de monniken van het Shaolin klooster (Kung-fu). 
 
Op verzoek van de Japanse keizer werd Karate-do rond 
1920 door Gichin Funakoshi ingeleid in de Japanse 
scholen. Hij wordt dan ook aanzien als de grondlegger 
van het moderne Karate-do. 
 
Tegenwoordig bestaan er verschillende stijlgroepen en 
wordt Karate op verschillende manieren beoefend.  
BRC Halle beoefent karate-do op een martiale manier, 
afgestemd op onze moderne en evoluerende 
maatschappij (Tengu-ryu).  
 
Dit betekent dat karate-do er beoefend wordt als een 
vechtkunst, niet als een gevechtssport. Bijgevolg wordt 
er ook niet aan competitie gedaan, onder welke vorm 
dan ook.  
 
Bij het vormen van onze nieuwe leden wordt de basisstijl 
Shotokan aangeleerd. Bij de gevorderden worden de 
aangeleerde technieken uitgevoerd op basis van de 
principes uit onze school (ryu) Tengu. 
(In fine van deze voorstelling meer info over Tengu-ryu)  
 

 



 

KARATE-DO VOOR KINDEREN 
 
Sinds september 1995 bestaat er bij BRC Halle ook een 
afdeling kinderen voor jonge karateka’s tussen 6 en 12 
jaar.  
In een ontspannen maar ernstige sfeer en onder 
deskundige leiding wordt aan de kinderen de basis 
bijgebracht van Karate-do.  
Het gaat hierbij niet alleen om het zich leren verdedigen 
in geval van nood, maar ook om het leren respecteren 
van de partner.   
Het gaat er immers nooit om te bewijzen dat men beter 
is dan de andere, maar wel om elkaar te helpen 
evolueren, zowel op fysiek als op mentaal vlak. 
Een langzame integratie naar de afdeling jeugd is 
mogelijk vanaf de leeftijd van 11 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KOBUDO 

 
Kobudo betekent "oude (ko) weg van het gevecht 
(budo). Tengu Ryu (zie www.tengu-no-michi.be) is de 
geest waarin kobudo wordt beoefend in Budo Research 
Centrum Halle. 
Kobudo en Karate-Do zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Beide vechtkunsten kennen dezelfde 
voorgeschiedenis. Ze zijn namelijk ontstaan uit het 
verzet van de bewoners van Okinawa tegen hun 
bezetters – eerst China en daarna Japan – en het 
verbod te mogen beschikken over wapens. 
Het Kobudo wordt binnen Tengu-Ryu beschouwd als 
het tweede domein.   
Als basis wordt het klassieke kobudo beoefend met de 
gebruikelijke wapens (bo, sai, tonfa, kama, …).  Net 
zoals het karate-do voor het eerste domein, dient de 
beoefenaar immers vertrouwd te geraken met de 
technieken, de snelheid van uitvoering en de 
verschillende principes die toepasbaar zijn binnen de 
vechtkunst. Traditioneel wordt hierbij gewerkt op Hojo 
Undo (Kihon), Kata en Bunkai, Kumite, de reeksen van  
Tamano en Inoue en San Nin Kumite. ). Alhoewel 
Kobudo als afzonderlijke discipline bestaat, is het 
aangeraden het als een aanvulling van een andere 
gevechtsdiscipline te beoefenen. 
 

 
 
Vanaf 16 jaar 
 
 



 

 
TAI JI QUAN (TAI CHI) 

 
Tai Ji Quan (Taichi) is een Chinese bewegings- en 
gevechtskunst. Het is een geheel van vloeiende, 
harmonieuze, krachteloze   bewegingen gebracht met 
een rustige ademhaling en een geestelijke concentratie. 

In de Taoïstische filosofie betekent Tai Ji Quan de 
oertoestand zoals die was voor het ontstaan van de 
huidige kosmos. In wezen is het dus de oorsprong van 
hemel en aarde, Ying en Yang. 
 

Wie Tai Ji Quan beoefent maakt de stilte voelbaar in 
zichzelf, luistert naar zijn lichaam en laat de verkeerde 
remmingen los. Bij Tai Ji Quan is het van groot belang 
dat het lichaamsgewicht in een vloeiende beweging 
wordt overgebracht van de ene voet naar de andere 
zonder plotse en bruuske overgangen. Het bovenlichaam 
blijft altijd los en licht, terwijl de benen steeds stevig en 
vast blijven staan, zonder star te zijn.  

De grondelementen van Tai Ji Quan in de Chinese leer 
zijn: 

  

 Het sterke overwinnen door het zachte, het 
harde door het zwakke 

 Een gewicht van één ton verplaatst met de 
kracht van één kilo 

 Zich aanpassen aan de stijl van de tegenstander 
om hem met zijn eigen wapens te verslaan  
 

 
 

  



 

 
 

LESUREN – PLAATS 
 
Karate-do Jeugd en Volwassenen 

• Wie: iedereen vanaf 12 jaar 
• Waar: sportcomplex De Bres, Halle 
• Wanneer:  
o woensdag 18u00 tot 19u30 (jeugd 12 tot 18 jaar) 
o vrijdag 19u30 tot 21u30 (volw+jeugd vanaf 2Kyu) 
o zondag van 10u30 tot 12u30 (allen) 
 
Karate-do Kinderen 

• Wie: kinderen van 6 tot 12 jaar 
• Waar: sportcomplex De Bres, Halle 
• Wanneer: zondag van 09u30 tot 10u30           
 
Kobudo 

• Wie: iedereen vanaf 16 jaar 
• Waar: sportcomplex De Bres, Halle 
• Wanneer: woensdag van 20u00 tot 21u30 
 
Tai Ji Quan 
• Wie: iedereen vanaf 16 jaar 
• Waar: CC ’t Vondel (balletzaal Jeugdcentrum) 
• Basisgroep 
• Wanneer: maandag van 09u30 tot 10u45 
• Gevorderden 
• Wanneer: maandag van 11u00 tot 12u15 
 
• Waar: Heilig Hart & College (Turnzaal) 
• Basisgroep 
• Wanneer: woensdag van 19u00 tot 20u15 
• Gevorderden 
• Wanneer: woensdag van 20u30 tot 21u45 
 
BELANGRIJK: 
Iedereen mag tot driemaal gratis deelnemen aan de 
gekozen discipline. Biedt u voor het begin van de les aan 
bij de lesgever in een licht sportieve kledij. 
 

  

Tel : 

 +32 (0) 474/676275 

E-mail : 

info@brchalle.eu 

Website : 

http://www.brchalle.eu 

Facebook :  
 

www.facebook.com/brchalle 
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RYU TENGU-NO-MICHI 
 
Tengu-no-michi (de weg van Tengu) is een nieuwe stap 
in de beoefening van de traditionele Japanse 
vechtskunsten (Budo), geïnitieerd in 1995 door Soke 
Roland Habersetzer. 
Het gaat hem niet over een nieuwe gevechtstechniek, 
maar het aanleren van een meer realistisch gedrag in 
geval van confrontaties met crisissituaties die men, 
anders dan bij de klassieke oefeningen in de dojo, moet 
leren beheren want dit zal niet overeenstemmen. 
 
Met in het centrum van deze gedragscode de strikte 
deontologische regel "niet vechten, niet ondergaan", 
blijft het verdedigen, en nooit het aanvallen, een 
methode type karate, kobudo, maar zonder gebonden 
te zijn aan de beperkingen opgelegd door een stijl, een 
school of een expert. 

  
Soke Roland Habersetzer 
 
Roland Habersetzer beoefent sinds 1957 vechtkunsten 
en behaalde in 1961, als één van de eerste in Frankrijk, 
zijn zwarte gordel karate. Hij wordt terecht beschouwd 
als een expert in de Japanse (Budo) en Chinese (Wushu) 
vechtkunsten en kreeg verscheidene titels toegekend in 
Frankrijk, Japan en China. In 1992 kende O-Sensei 
Tsuneyoshi Ogura (Gembukan-Dojo) hem in Japan zijn 
8ste dan karatedo toe, samen met de titel van Shihan. 
In april 2006 kende O-Sensei Ogura hem de 9de dan, 
Hanshi, toe, met de titel van Soké (meester 
grondlegger) van zijn eigen stijl "Tengu-No-Michi ". Deze 
graden en titels werden eveneens bevestigd door 
Tadahiko Ohtsuka, van de Gojukensha in Tokyo, een 
andere befaamde meester in Goju-ryu, Naha-te en 
Shuri-te. Sensei Ohtsuka was de directe leerling van 
Higa Yuckoku (1910-1994) die hem de titel Hanshi 
toekende.  
Meer info op onze website of op www.tengu.fr 


