
Musashi is aangesloten bij de Nederlandse ShinKyokushin Organisation (NSKO), die op 
zijn beurt is aangesloten bij de World Kyokushin Organisation. De Dojo heeft ook enkele 
karateka’s die (voormalig) lid zijn van het Nederlands team, en sommige die deelnemen aan 
Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen.

SAMEN STERKER
De karateclub had problemen met het openscheuren van hun bokszakken na de vele 
klappen die ze van hun leden kregen. De ritsen sprongen van de zak af en de zak spleet open 
waarbij de tanden van de rits en de vulling eruit kwam. Om dit op te lossen, bedacht Euro 
Manchetten een nieuw ontwerp voor de zakken.

Omdat bij elke stoot of schop de lucht uit de zak wordt geduwd vervormt de rits. Daarom is 
gekozen voor een een stik- en lastechniek om de zak dicht te sluiten in plaats van ritsen. Dit 
voorkomt niet alleen schade aan het materiaal, maar ook eventuele blessures, doordat het 
een mooie gladde fi nish geeft. Voor het materiaal aan de buitenkant van de zak is gekozen 
voor Polyestervezel met een PVC-coating die zijn samen geweven voor extra sterkte.

Op dit moment experimenteren we ook met verschillende manieren om de bokszak in 
andere omgevingen op te hangen. Denk hierbij aan het ontwerp van een tas die gemakkelijk 
aan een boom kan worden gehangen voor buitentraining, zodat karateka’s onafhankelijk 
kunnen trainen; niet alleen in de dojo, maar ook in buitenfaciliteiten. Met een 
ophangsysteem van riemen kunnen karateka’s oefenen zonder dat een andere 
trainingspartner nodig is.

Het idee om van de rits af te komen en nieuwe trainingsuitrusting te ontwikkelen, werd zeer 
enthousiast overgenomen door medewerkers en karateka’s. Dankzij de effi ciëntie van onze 
producten kan de dojo in de loop van de tijd geld besparen, wat op zijn beurt meer 
investeringen in zijn leden mogelijk maakt.

Musashi is een traditionele sportschool die is 
ontstaan   uit jarenlange ervaring, trainingen en 

cursussen in karate. Gelegen in Raamsdonksveer 
in Noord-Brabant, oefent de Dojo kyokushinkai 

- een stand-up, full contact vechtstijl. Geworteld 
in een fi losofi e van zware training, discipline en 

zelfverbetering, bestaat deze stijl al bijna 60 jaar. 
Met Kyokushinkai leert men zichzelf te beheersen, 

wat resulteert in meer zelfvertrouwen en meer 
verantwoordelijkheidsgevoel. Over het algemeen 

draagt   het type karate dat door Musashi wordt 
ondersteund bij aan positieve ontwikkelingen in 

het leven, op school en op het werk.

SPARREN NAAR DE BESTE OPLOSSING

Meer weten? Bel ons op 0416 286 240 of email ons op info@euromanchetten.nl


