
Een 7de dan Karate-do voor Alex HAUWAERT... 
 
Alex HAUWAERT, stichter en lesgever van het Budo Research Centrum Halle benoemd tot Kyoshi-ho of 
7de Dan karate. Het gebeurde op zaterdag 22 maart 2014 te STRAATSBURG door Soke Roland 
HABERSETZER, 9de Dan en Hanshi ter gelegenheid van de jaarlijkse examens voor hogere Dan graden 
(houder zwarte gordel). 
Alex startte met de beoefening van karate in 1975 in de schoot van de Vlaamse Karate Associatie en 
ontmoet Roland HABERSETZER eind 1983 tijdens een stage in GENT.  In 1987 verlaat hij als 2de Dan 
definitief de Belgische federatie en sluit aan bij het internationale ‘Centre de Recherche Budo - Institut 
Tengu’ waar hij sindsdien mede een leidinggevende rol opneemt. 
 
Achtereenvolgens worden volgende graden behaald: 1ste Dan in 1982, 2de Dan in 1984, 3de Dan in 1988, 
4de Dan in 1994, 5de Dan in  maart 1999, 6de Dan in november 2005 en nu dus 7de Dan in maart 2014. 
Deze graad komt er nu dus na meer dan 39 jaar ononderbroken beoefening en 9 jaar na het behalen van 
de titel van Tashi (6de Dan). De graad van Kyoshi-ho (meester-opvoeder) of 7de Dan in het traditionele 
graden systeem staat voor de start van het stadium van maturiteit of Iko-kokoro. 
Intussen reeds 32 jaar zwarte gordel, expert sinds 1993 van het Centre de Recherche Budo – Institut 
Tengu geeft hij les in het Budo sinds 1982 en heeft hij aldus al tal van budokas deze kunst leren 
ontdekken . 
Naast  Karate-do,  Kobudo en Tai- jitsu is Alex HAUWAERT sinds 1991 tevens gediplomeerd lesgever in 
het Tai ji quan of Tai Chi, een kunst die hijzelf beoefent sinds 1983.  
In de schoot van zijn dojo te Halle (Budo Research Centrum), gesticht op 3 december 1987, is het 
onderricht der gevechtstechnieken (‘niet vechten, niet ondergaan’) steeds gekoppeld aan het behoud 
der traditionele en originele waarden der gevechtskunsten. 

 



Deze nieuwe titel is een erkenning voor het behaalde niveau in de drie competentie-domeinen van de 
Tengu ryu: karate-do, kobudo en hojutsu.   
Enigszins verrast maar ontzettend blij, kreeg Alex de nieuwe titel uitgereikt tijdens de ceremonie onder 
een luid applaus van alle toeschouwers die hiermede duidelijk hun tevredenheid en sympathie 
betoonden.  
Samen met Jacques FAIEFF die in 2011 de titel van Kyoshi-ho ontving, is hij nu dus de 2de budoka die tot 
deze hogere graad wordt toegelaten in CRB-IT. 

 
Zoals Soke HABERSETZER herhaalde tijdens zijn speech heeft elke graad,  niveau of titel enkel zin in de 
schoot van zijn structuur of school (Ryu). Ze zijn niet onderling vergelijkbaar en hoeven dat ook niet te 
zijn want uitgereikt op basis van verschillende criteria verschillend in een sportieve federatie ten 
opzichte van een traditionele Ryu. Tengu Ryu legt de lat hoog in de schoot van CRB-IT en heeft sinds 
meer dan 40 jaar een duidelijke strategische keuze gemaakt in het Budo, een moeilijke maar 
weloverwogen keuze. De erkenning van al deze graden is een teken van vertrouwen en respect, 
welverdiend maar tevens duidend op nederigheid en een hernieuwing van de gehechtheid aan de Ryu. 
 
Voor de stichter en lesgever van BRC Halle is dit een bijzondere gebeurtenis die het bewijs is van het 
vertrouwen dat CRB-IT en in ’t bijzonder Soke HABERSETZER in hem stellen. Een blijk ook van waardering 
naar de budokas en leerlingen die samen met hem deze passie delen.   
 

 


