
 
Een bijzonder moment tijdens de 56ste Tengu-ryu Karate-do Lentestage in het weekend van 26 en 
27 maart te Straatsburg. 
 
Alex HAUWAERT, stichter en technisch directeur van BRC Halle werd er, samen met collega-expert 
Jacques FAIEFF, benoemd tot 8ste Dan karate met de titel van Kyoshi. Deze titel en graad werden 
toegekend door Soke Roland HABERSETZER, 9de Dan Hanshi, stichter en Soke van Tengu-no-michi 
tijdens een korte ceremonie op het einde van de eerste stagedag en dit in aanwezigheid van alle 
deelnemers aan de stage.  
Tijdens de toekenning en uitreiking van deze hogere graad verduidelijkt Soke HABERSETZER zijn 
beslissing: “Deze 8ste Dan en ‘Kyoshi’ titel geeft niet enkel hun competentie weer maar is ook het 
bewijs van een voorbeeldige trouw, inzet en totale toewijding aan een Ryu (school) die ik 30 jaar 
geleden heb gedefinieerd. Ver van alle zorgen die vandaag in de sportieve circuits overheersen 
en die de waarden van de traditionele vechtkunsten overnemen. Wat er nu ook mag gebeuren, 
de toekomst van onze Tengu-ryu ligt nu in hun handen: een Tengu-ryu die vandaag meer dan ooit 
goed verankerd is met zijn drie competentiedomeinen (Karatedo, Kobudo, Hojutsu) en die de 
misleidingen van onze tijd zal weerstaan, door zijn verschil, zijn discretie en vastberadenheid”. 
Onder luid applaus van alle aanwezige Tengukas (waaronder meer dan 50 zwarte gordels), was 
dit toch een emotioneel en wat historisch moment zowel voor beiden, voor de Soke en voor onze 
organisatie CRB-IT. Heel wat felicitaties nadien ter plaatse, maar ook achteraf via berichten op 
sociale media. 
  
Na 47 jaar onafgebroken Budo beoefening en 8 jaar na de toekenning van de 7de Dan, is dit een 
erkenning voor het behaalde niveau en jarenlange inzet zowel in de schoot van de eigen club als 
ten voordele van CRB-IT.  
Alex start met karate-do in 1975 (tijdens de studies in Gent) in de schoot van de Vlaamse Karate 
Associatie en behaalt de zwarte gordel karate in 1982. Eind 1983 ontmoet hij, tijdens een stage 
in Gent, Sensei Roland HABERSETZER.  In 1987 verlaat hij als 2de Dan definitief de Belgische 
federatie en sluit zich aan bij het internationale ‘Centre de Recherche Budo - Institut Tengu’ 
waar hij sinds meerdere jaren mede een leidinggevende rol opneemt. 
Intussen reeds 40 jaar zwarte gordel, lesgever sinds 1982 en expert CRB-IT sinds 1993 heeft hij 
aldus al tal van budokas kunnen begeleiden op deze weg en samen deze passie delen.  
In de schoot van zijn dojo te Halle (momenteel met 150 actieve leden), 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 vechtkunsten. 
 
 



 

 
 

L naar R: Alex Hauwaert (8 Dan), Soke Roland Habersetzer (9 Dan), Jacques Faieff (8 Dan),  
Foto: Daniel Traweels, Straatsburg 26/3/2022 

 


