Een 6de dan Karate-do voor Alex HAUWAERT...
Alex HAUWAERT, stichter en lesgever van het Budo Research Centrum Halle werd op 12 november
2005 door Shihan Roland HABERSETZER te STRAATSBURG benoemd tot ROKKUDAN, 6de Dan
Karatedo (Tasshi).
De 42ste uitgave van de jaarlijkse Kan Geiko winterstage te STRAATSBURG verzamelde in het
weekend van 12 en 13 november budokas uit Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Canada en
Rusland. Niet minder dan 130 deelnemers waren aanwezig op deze bijzondere afspraak.
Op zaterdagavond konden de deelnemers genieten van een demonstratie van Tengu-no-Kata,
gebracht door Shihan HABERSETZER en zijn twee experts Jacques FAIEFF en Alex HAUWAERT. Deze
kata werd uitgevoerd in de drie domeinen, met ‘ledige hand’ (Kara-ho) en met wapens (Buki-ho).
Een aantal buitenlandse hogere graden legden nadien voor de jury een examen af en werden
bevorderd in de hogere graad volgens het traditionele japanse Menkyo systeem. Dit gebeurde na
schitterende voorstellingen, gebaseerd op een uitstekende technische kennis en een ver
doorgedreven research in het Budo.
Tijdens de uitreiking van deze hogere graden (4de en 5de Dan), maakte Shihan HABERSETZER tevens
bekend dat hij de titel van Tasshi (tweede niveau) of 6de Dan Karate toekende aan Alex HAUWAERT.

Enigszins verrast, maar ontzettend blij hiermee, kreeg Alex uit de handen van zijn collega expert
Jacques FAIEFF, de rood-witte gordel aangereikt. Alles gebeurde onder een oorverdovend applaus
van alle toeschouwers die hiermede duidelijk hun tevredenheid en sympathie betoonden.
Voor de stichter en lesgever van BRC Halle is dit een bijzondere gebeurtenis die het bewijs is van het
vertrouwen dat CRB en in ’t bijzonder Shihan HABERSETZER in hem stellen.
Deze graad komt er precies 30 jaar nadat Alex is gestart (in 1975 te GENT) met Karatedo. Intussen
reeds 23 jaar zwarte gordel: hij behaalt in 1982 de zwarte gordel 1ste Dan, 2de Dan in 1984, 3de Dan
in 1988, 4de Dan in 1994, 5de Dan in maart 1999 en op 12 november 2005 dus de 6de Dan. In 1993
wordt hij door Sensei Roland Habersetzer benoemd tot expert in gevechtskunsten van het Centre de
Recherche Budo - Institut Tengu.
Naast Karatedo, Kobudo en Tai- jitsu is Alex Hauwaert sinds 1991 tevens gediplomeerd lesgever in
het Tai ji quan, een kunst die hijzelf beoefent sinds 1983.
In de schoot van zijn dojo te Halle, gesticht op 3 december 1987, is het onderricht der
gevechtstechnieken steeds gekoppeld aan het behoud der traditionele en originele waarden der
gevechtskunsten.

