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Voorwoord
Beste Sydney, je hebt dit boekje een beetje aan jezelf te wijten. Het spijt 
me dat te moeten zeggen. Het is namelijk je inzet die ons bindt, en het is 
de prachtige manier waarin je het beste, en vaak meer, uit ons haalt die 
ons doet terugkeren. En nu al vele jaren met groots plezier. 35 maar liefst. 

Er wordt ook wel gezegd dat de som der delen groter is dan de 
individuele delen zelf. Voor je ligt dan ook de som van de delen inzet, 
passie en enthousiasme die je de afgelopen 35 jaar met ons hebt gedeeld. 
Oneindig veel groter en kostbaarder.  

Beste Sensei, bedankt voor alles. 
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being versus becoming; wordt wie je bent
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Een van de vroegste herinneringen die me is bijgebleven was toen ik aan 
Sydney na een sparringstraining zei dat ik het moeilijk vond om te gaan 
met angst, in iemands gevarenzone komen om hem te raken, want dan 
kon die ander mij immers ook raken. Dit zat me behoorlijk dwars en ik 
hoopte op een verlossend antwoord, een uitgebreid verhaal van mijn 
leraar waarmee al mijn geworstel overboord gegooid kon worden. Het 
enige wat Sydney zei was “Ja dat heb ik ook wel ‘s”, met een glimlach. 
Mijn eerste gedachte was “Oh…..ja maar…..ja maar….Jezus man, wat 
heb ik daar nou aan?!!! Ik wil dat jij me hiervan afhelpt, jij bent toch de 
meester??!!!!!”. 

Toen dit gevoel die avond thuis begon te bezinken bedacht ik me ineens: 
“Maar als Sydney dit ook weleens heeft, dan hoort het er misschien 
gewoon bij? Misschien is dat wel een deel van waar karate over gaat? En 
misschien kan ik dan ook wel bereiken waar hij is, ook met dat geworstel 
met angst enzo. Verdorie, dat terloopse “Ja dat heb ik ook wel ‘s” was 
eigenlijk het perfecte antwoord op dat moment. Op dat moment heb ik in 
gedachte een buiging gemaakt en sindsdien ben ik veel meer vanuit kijken, 
luisteren maar vooral ervaren van Sydney gaan leren. 

Ik heb mijn behoefte aan een mentor op hem geprojecteerd, ik heb hem 
kwalijk  genomen  dat  hij  niet  de  rol  op  zich  nam  die  ik  op  hem 
projecteerde, ik heb hem op een voetstuk gezet en ik heb mezelf allerlei 
redenen  zien  bedenken  waarom  het  stom  was  dat  hij  daarop  stond, 
uiteindelijk realiseerde ik me dat meesterschap in mezelf ligt en dat ik mijn 
eigen  weg  en  waarheid  moet  vinden.  Dat  ik  niet  meer  regelmatig  bij 
Kenkon kon trainen heeft daar erg bij geholpen, hoewel ik het nu erg mis 
en daar verandering in wil brengen. Het niet meer kijken naar Sydney voor 
de antwoorden maar ze bij mezelf zoeken, noodgedwongen omdat ik hem 
gewoon niet zag, zorgde ervoor dat ik dichter bij mezelf kwam. Sindsdien 
zie  ik  Sydney ook  als  een  gelijkwaardige  man,  die  me  ontzettend  veel 
geleerd heeft en nog steeds kan leren, en me uiteindelijk de belangrijkste 
les  heeft  geleerd  door  me  niet  alles  te  voeren  waar  mijn  egootje  om 
schreeuwde maar me vooral terugwierp op mezelf. Kenkon, of eigenlijk 
Sydney, of eigenlijk de lessen die via Sydney tot mij kwamen, is tot nu toe 
voor mij een van de meest waardevolle dingen in mijn leven geweest. En 
daarvoor ben ik zeer dankbaar.
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Als niet-universiteitsstudent of -medewerker kwam ik in 2009 -na een 
sabbatical in Thailand, Nepal en Tibet- Kenkon binnen. Ik sprak met 
Sydney over wat ik wilde vasthouden en verder uitdiepen van mijn reis 
(het Boeddhisme, mediteren) en zag de prayerflags en de deurkleden 
hangen. Ik was in tranen; wat fijn dat er gewoon in mijn eigen woonplaats 
een plek is waar ik dit kan beleven en doen.
Zo leerde ik Sydney kennen.
 
Inmiddels weet ik dat de kwaliteit die Sydney levert, het managen van het 
centrum en de lessen, de klassen, de dingen die hij zegt en doet, bijzonder 
zijn. Ik weet dat er nergens in Nederland zo een centrum is, met deze 
kwaliteit. Dankzij Sydney.
 
Dat hebben we (ik!) aan hem te danken.
Sydney, die enerzijds de manager is, maar tegelijkertijd mijn Goeroe is.
De man die mij eens of een paar keer per week op mijn voeten zet, mijn 
geest kristal helder laat worden, mij stilte en geluk laat vinden, ondanks 
alle shit die het leven meebrengt.
 
Ik ben blij en dankbaar dat ik Kenkon en Sydney in mijn leven heb.
 
Sydney: gewoon een heel bijzonder mens.
 
Dankjewel Sydney

.
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Bezinning met game levels

18 oefeningen
1000 dingen

hemelen en aarden
voelen en denken
geven en ontvangen
stoppen en toelaten
ik en het alles
stromen en stagneren
rug en buik
oplossen en creeeren

Sydney, meester in je vak
ik ben je dankbaar
voor dat wat je wakker maakt
en weer in beweging brengt
zo serieus en altijd met een lach.
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Wann wurdest du überrascht? 
Über seine Herzlichkeit und seine offene Art jedem Menschen gegenüber.

Wann hättest du ihn zum Mond schießen können? 
Immer wenn alles schmerzt und es dennoch weiter geht. Ahh, na klar! Bei 
einem Seminar in Göttingen, ich sollte eine gewisse Zeit Unterricht geben 
und fand, dass es mir ziemlich gut gelungen ist. Naja, dass dachte ich 
zumindest. Dann kam die Kritik und die war niederschmetternd. Bei uns 
in Deutschland sagt man dazu: Thema verfehlt, Note 6 setzen und ich 
kann Euch sagen, ich hätte ihn zum Mond ...

Was ist bei dir hängen geblieben? 
Dreizehn unglaublich lehrreiche Jahre voller Emotionen, persönlicher 
Erfahrungen und Veränderungen.

Was hat dich bewegt? 
Dass er das lebt, was er unterrichtet und darüber hinaus seine Art mit 
Menschen umzugehen und ihnen Hoffnung zu geben.

Welche Erinnerung ist dir nach Jahren noch präsent? 
Ohhh eine Menge, einige kannst Du weiter unten lesen.

Wann wolltest du ihn umarmen? 
Immer wenn ich ihn sehe und sehr oft auch, wenn er nicht da ist.

Wann es ihm auch mal so richtig zeigen? 
Eigentlich immer wenn er mich unterrichtet.
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Ich begegnete Sydney das erste Mal 1997 in München und wie soll ich 
sagen, ich spürte, dass da irgend etwas war, was sich für mich sehr 
außergewöhnlich anfühlte und ich so in meinem Leben noch nicht 
begegnet bin.

Einige Zeit später besuchte ich ihn das erste Mal in seinem Dojo, um bei 
ihm Unterricht zu nehmen. Und schon ging es los mit meinen 
außergewöhnlichen Erlebnissen.

Ich möchte sagen, dass sich seit diesem Besuch mein Leben verändert hat 
- eine neue Reise begann und bis zu dieser Stunde vergingen nicht so viele 
Tage an denen Sydney Sensei nicht in meinen Gedanken war.

Er führte mich in schlechten Zeiten und lies los, ohne weg zu gehen wenn 
es mir besser ging. Er versteht es, bei jedem Lehrgang, in jedem Training 
und fast jedem Gespräch etwas in mir zu wecken! Mal ist es Begeisterung, 
mal ist es Erstaunen, ein Kopf schütteln, Zuneigung, Lachen, das vom 
Herzen kommt, Unverständnis, Erschöpfung oder einfach nur Wut.

Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Karate und Zen Training im 
alten Dojo - eine gefühlte Ewigkeit glitten wir gemeinsam mit meinen 
langjährigen Weggefährten Jan mit ein- und derselben Bewegung aus 
Sesan Kata über den Boden, keine Worte, keine Korrektur, kein Wechseln 
der Technik - nur Üben. Irgend wann hatte der Spuk dann endlich ein 
Ende, meine Füße waren offen und Sensei verabschiedete sich und lies 
uns mit dem gerade Erlebten allein, unfassbar. Beim nächsten Mal übte er 
mit mir Low-Kick-Abhärtung, immer hin und her und ich dachte, warum 
bin ich eigentlich hier, wenn ich schon morgen nicht mehr laufen kann 
und Ihr werdet es nicht glauben, als ob er Gedanken lesen kann (wo von 
ich im übrigen überzeugt bin, dass er das nicht nur kann sondern auch 
macht) lachte er mich aus seinem tiefsten Inneren an und gab mir damit 
Kraft weiter zu machen und nicht gleich in die Knie zu gehen. Bei einem 
Lehrgang in Göttingen ließ er uns alle nach der Begrüßung  1,5 Stunden 
auf dem kalten Holzboden einfach in Seiza sitzen. Man war ich sauer, 
dann wütend und am Ende nur frei... Seine Worte danach klingen mir 
noch bei so mach einer Challange, der ich mich stelle, in den Ohren und 
helfen mir, diese zu bestehen. 

   11



Eine große und bedeutende Wende erhielt mein Leben nach meiner 
schweren Bandscheiben-OP und dem darauf folgenden 4wöchigen 
Aufenthalt in Wageningen. Sensei nahm sich unglaublich viel Zeit mit mir, 
half mir, neue Wege zu entdecken und entfachte in mir das Feuer und den 
Mut, diese auch zu gehen. Auch wenn es übertrieben klingt, ich fühlte 
mich wie ein kleines Teil seiner Familie und konnte die letzten beiden 
Tage sogar wieder leicht mit dem Karate-Training beginnen. Ich kam 
Heim und versuchte, all die erfahrenen Dinge umzusetzen und begann 
von Neuem. Selbst meine Marion spricht heute noch oft von dieser Zeit, 
die unser gemeinsames Leben sehr geprägt hat.

Ja, was soll ich noch schreiben, es gibt sicher noch so Vieles, was mir 
einfällt und ich gerade jetzt vor meinen Augen sehe. Aber ich denke, 
einige der schönsten Erlebnisse und meine wichtigsten Gefühle zu Sydney 
kennt Ihr jetzt. Lasst mich also mit folgendem Satz schließen:

Ich war erstaunt und erschrocken über Deine Stärke aber genau so 
überwältigt über Deine Zuneigung und bis heute bist Du der Mensch für 
mich, der mein Leben auf erstaunliche Weise geprägt und verändert hat.

DANKE Sensei und wann immer Du mich mal brauchst, ich werde da 
sein!
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Een voorval wat mij altijd bij is gebleven.
Tijdens een training lang geleden kreeg ik een toen voor mij zeer moeilijke 
combinatie te verwerken. Na vele malen de fout in gegaan te zijn raakte ik 
wat gefrustreerd en uitte de kreet "shit". Jammer voor mij stond net 
Sydney achter mij en reageerde met: Dat is een andere dojo, Jos.

Verder niets en zette mij daarmee weer op mijn plaats om te focussen en 
"fouten" ook gewoon toe te laten.
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Ik ben ooit op m'n 17de gestart met Kempo en vanaf die tijd op bijzonder 
grillige wijze verbonden met Ta Mo/Kenkon..ofwel..Sydney. Grillig 
uiteraard van mijn kant want iedere keer als ik mezelf weer 's een veel te 
lange pauze had gegund was hij de stabiele rots waar ik me met schuldige 
hangpootjes melde voor alweer een goede start.
Mijn omarm momenten waren nadat ik de moed had verzameld om weer 
de drempel over te stappen,het welkom zijn..de warmte en (ik denk soms 
zelfs) begrip...echt super!!
 
Bedankt voor veel
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Ooit haalde Sydney in de Tibetaanse meditatieles een kunstwerk van 
Magritte aan om iets duidelijk te maken. Meteen daarna waarschuwde hij: 
we moesten niet denken dat hij iets over kunst wist. Hij vond zichzelf 
namelijk een cultuurbarbaar in dat opzicht.  Door deze opmerking kon ik 
mezelf op een heel speelse manier betrappen op projecties die de afstand 
tussen Sydney en mij te groot laten lijken.
 
Ook praat Sydney openlijk over zijn neiging om te veel dingen, te veel 
ideeën, te veel plannen te hebben, en hoe deze 'teveelheden' allemaal 
zorgen dat hij op de één of andere manier een keer vast is gelopen.  Zo is 
het duidelijk dat hij weet waar hij over praat als hij ons voorhoudt dat we 
keuzes te maken hebben. En dus kunnen zijn inspirerende 
succesverhaaltjes over deze dynamiek, en de boeddhistische kijk daarop, 
echt landen.
 
Echt dankbaar ben ik dat Sydney mij in contact heeft gebracht met de leer 
van de Five Wisdoms: dit rijkdom aan ideeën, waarheden en 
mogelijkheden (en ook contacten met Irini) ondersteunt mij elke dag. 
Daarom hier mijn woordportret van Sydney:
 
laser clarity beams
wise pure motion
in full solid earth contact
heart and throat wide open
holding space for fellow travelers.
 
Last but not least moet ik zeggen hoe waardevol het is dat Sydney af en 
toe afwezig is -- want ik geniet enorm van het waarnemen ;o)
 
Gefeliciteerd met 35 jaar KenKon; dat alle voelende wezens daar heel lang 
van mogen genieten.
 
love
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Ik houd erg van de Sydneyknuffel yeah!
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Mo ichi do- de kunst opnieuw te beginnen
 

Je niet laten afleiden door fouten van de vorige keer

Aandacht voor wat goed ging,

dat groter maken.

De wijsheid van:

gewoon

nog een keer

opnieuw
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Eentje die Sydney nog wel eens gebruikte in de lessen:
 
Nog één keer…
Okay dan, de laatste keer…
De aller laatste keer…
De aller aller laatste keer…
De aller aller aller laatste keer…
De aller aller aller aller laaaaatste keer…
Yamé….

“Een onophoudelijk streven naar heelheid”
“Het gongfu is altijd holistisch geweest d.w.z. een samengesteld geheel 
van gewapende en ongewapende gevechtstechnieken, morele 
voorschriften en wijsgerig spirituele scholing alsmede aandacht voor 
geneeskundige kennis. Enigszins gesimplificeerd kun je stellen dat de 
traditionele gongfu en karatedo meester een krijger, geneesheer, pedagoog 
en levensmeester ineen was en vandaaruit probeerde uit te groeien tot een 
evenwichtig uitgebalanceerd mens met tevens aandacht voor al die 
aspecten bij de leerlingen die hem toevertrouwd waren. Het is dit streven 
naar eenheid en heelheid wat mij de essentie van gongfu en karatedo toe-
schijnt.”
“Karatedo is de mens die zich tracht vrij te maken en te ontwerpen in de 
werkelijkheid van alle dag.”
Harry de Spa
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Ik heb maar kort getraind bij KenKon, vanwege mijn verhuizing heb ik 
een andere dojo gezocht. Wat me het meest is bijgebleven van Sydney is 
zijn positiviteit. Een eigenschap waar ik graag zelf wat meer van zou 
willen hebben.

Op het einde van een training baalde ik weer van wat allemaal fout was 
gegaan, van alles wat nog veel beter kon, en van de lange karateweg ik nog 
te gaan had. Sydney zei toen, dat we één mooie herinnering mee naar huis 
mochten nemen, de rest van de training konden we achterlaten. Gelijk 
herinnerde ik me mijn mooie trap (waar ik echt trots op was), en de 
andere honderden verkeerde trappen en stoten heb ik lekker in de dojo 
gelaten. Blij en tevreden fietste ik naar huis.
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Sydney, bedankt dat je je kennis en inzicht over  het gevecht wat karate 
heet, met ons wil delen.
Ik hoop dat je minstens  zoveel terug krijgt.

この上ない  先生 ! 
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Een memorabele ervaring met Sydney:

Bijzonder is dat ik Sydney zonder het vooraf te weten vaak sprak op 
momenten dat er iets vast zat en iets te veranderen stond in mijzelf en in 
mijn werk. Door zijn aandacht, wijsheid, vertrouwen en spontane 
associaties tilde hij me steeds even op en kon ik geïnspireerd en vanuit een 
dieper weten weer verder op mijn pad. Wat me het meest letterlijk is 
bijgebleven is dat hij zo een keer tegen me zei "iets met modules of zo". 
Waarmee hij een van de laatste essentiële bouwstenen aandroeg voor het 
concept en het ontstaan van de Cirkel van aandacht waar ik hem nog 
steeds heel dankbaar voor ben...........
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Beste Sydney,

Een workshop van jou die me altijd zal bijblijven, eigenlijk omdat ik er 
elke dag kracht uit put. Vorig jaar , op de Geluksdag van Happiness for 
all, in jouw KenKoncentrum. Samen met mijn zoon Lieuwe. Over hoe in 
je vitaliteit te komen. De manier waarop je dat deed, klasse!
Bedankt dus nog een keer!   Het ga je verder heel goed!
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Sydney,
dank voor jouw zeer open houding ten aanzien van mijn Avatar-
ervaringen. Je bent onderdeel van mijn kompas.
En ik heb ook zeer genoten van het mantra's zingen met een bioscoopzaal 
vol vrouwen :-)
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Ik herinner me nog goed de allereerste les die ik bijwoonde. Achterin, op 
een stoel, in de ‘grote’ zaal op het schimmelpeninck gebouw. ‘Kijken’ wel 
te verstaan, en niet meedoen want die 35+ les werd druk bezocht door 
karateka met veel ervaring. En je wilt de eerste les toch niet gevloerd en 
weggejaagd worden.  Over 35+ lessen gesproken: Kenkon komt nu ook 
in die levensfase. Daar horen vast ook speciale 35+ lessen bij. Maar om 
terug te keren naar mijn allereerste les: ik was diep onder de indruk van de 
sfeer! Deze kende ik niet van de vele andere sporten waaraan ik ooit 
geproefd had. En hoewel dit natuurlijk niet te zeggen is blijf ik daarom 
vast en zeker lang geraakt door deze vechtkunst; een sport kun je het 
immers nauwelijks noemen. 
Een bepaalde sfeer is er natuurlijk niet zomaar. Zij ontstaat vooral door de 
mensen die aan Kenkon verbonden zijn. En daarin speelt Sydney 
natuurlijk een centrale rol. De sfeer wordt gevormd door de mensen die je 
tegen komt, door de ruimtes die met hulp van diezelfde mensen vorm 
hebben gekregen, en door de lessen zelf. Wat ik vooral waardeer tijdens 
de lessen is de ruimte voor alles wat je in je eigen leven tegen komt. Ik 
ervaar ze als een soort van geconcentreerde ingedikte stukjes leven waarin 
je intens bezig bent met je lichaam, je gevoel en je gedachten. Er wordt 
gezweet, bezeert, gelachen, ja zelfs wel eens gehuild, gefocust en nog veel 
‘ge-meerd’. Ik ben dan ook blij dat we iedere les kunnen afsluiten met 
welgemeende dank aan de leraren die ooit zijn geweest, aan die zijn 
(Sydney!), en aan elkaar (die komen).
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Sinds een jaar schud Sydney mijn leven wekelijks even op tijdens de 
Qigong lessen. Het is net alsof op donderdagavond de lakens even buiten 
worden gehangen om op te frissen. Soms geeft dat een gevoel van diepe 
rust, soms van heftige onrust als bijvoorbeeld je ergste vijand ten tonele 
wordt gevoerd. Een heel mooie avond bracht Sydney recent met 
zachtheid. Gebruik de zachtheid uit je hele lijf om de dagelijkse 
gebeurtenissen opnieuw te bezien. Dat bleek een prachtige benadering 
voor de onrust in mijn hectische bestaan.  
Sydney mijn complimenten voor je bijzondere klassen. Maar ook 
felicitaties voor 35 jaar 'spiritueel' ondernemerschap. 
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Lieve Sydney,

Middels deze woorden wil ik je laten weten hoe ongelooflijk dankbaar ik 
ben dat ik jou en Kenkon heb leren kennen!
Na een aantal jaren 'vervolgd' te zijn door de digitale nieuwsbrieven, gaf ik 
toe aan het gevoel om toch maar eens een introductie cursus Qigong  te 
gaan volgen....Al snel had ik door dat de begeleiding die  Kenkon , en het 
veilige  thuishavengevoel die  voor mij daar bij hoort, mij precies bood 
wat ik nodig had om met mezelf aan de slag te gaan. Namelijk op een 
veilige, open en directe manier  mezelf, de ander en de wereld te 
ontdekken.
Het leren volgen van de intuïtie, luisteren naar wat het lichaam te vertellen 
heeft , in verbinding met de ander zijn en dan toch geaard blijven, tot en 
met hele mooie ervaringen aan toe. De bijzondere gave van je om de 
mensen te begeleiden; op een open, veilige , met directe (en soms heel 
indirecte) aanwijzingen, en gelukkig ook met een flinke dosis humor.
Wat mij enorm raakte na het volgen van een bijzonder en intens qigong-
weekend; in je slotwoorden gaf je aan dat je vond dat het nog wel beter 
had gekund; terwijl het zò goed was...!!
Sydney; ik hoop dat je er nog minimaal 35 jaar aanplakt!
Liefs
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Sydney, op het terras van KenKon (II) met een biertje in zijn hand met 
een groepje klussers:

 “Ik heb gewoon van mijn neurose mijn werk gemaakt….[kijkt mij aan] 
Dat lijkt jou ook wel wat, of niet Jobbe?”

 En dat dat vervolgens binnen een jaar gelukt is blijkt uit onderstaande 
emailhandtekening.

Specialist Tweede Wereldoorlog Archeologie
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Friction is where it happens.
Love is the only way.
All is empty appearance.
Knowing that and living that is how to serve the world.
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Als ik aan Sydney denk komt het beeld bovendrijven van z’n grote teen. 
Dit kleine ledemaat heb ik altijd een mooi symbool gevonden voor zijn 
enorme aardsheid. Met weinig fantasie zie je die teen als een boomwortel 
onzichtbaar de vloer in groeien, de persoon er aan vast zichtbaar aardend 
als een boom.

 Je manier van lesgeven heb ik altijd ervaren als dicht bij de essentie, met 
een goed evenwicht van het ‘goju’ waarin ook humor zijn plaats heeft. 
Sydney, heel hartelijk dank voor al die pure karatelessen die ik bij je heb 
getraind.
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De eerste Geluksdag van Happiness4all was in 2009 in Kenkon. Sydney 
heeft zich geweldig ingezet om deze dag een groot succes te maken. Hij 
bleef tot diep in de nacht en hielp mee met opruimen. Wat een 
betrokkenheid in één woord fantastisch!

 Happy groeten
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Lieve vriend,
 
 
Ik wil je bedanken voor alle uitdagende en prachtige jaren waarin veel 
goeds gebeurd is. Met jou, met Kenkon, Kenkonners, vrienden van 
Kenkon en met mij.....je hebt mij de liefde en devotie voor de Dharma 
steeds dieper doen vinden en meer en dat is een grote gift. Ik zou een 
boek kunnen schrijven hierover maar laat ik dat voor nu maar even 
achterwege houden J
 
Het was een uitdaging iets op papier te zetten over jou. Meestal heb ik 
daar niet zoveel moeite mee J maar er zijn zoveel bijzondere aspecten in 
evenveel richtingen dat het niet gemakkelijk was....ik heb gekozen om iets 
te schrijven over wat ik voel als jouw uniciteit. Wat maakt jou in mijn 
ogen zo bijzonder als mens, vriend, leraar, richtinggever, coach en meer?
Wat ik bijzonder aan je vind is hoe je vorm geeft aan je onvoorwaardelijke 
toewijding en liefde voor Kenkon in brede zin en voor de 
inspiratiebronnen van Kenkon. Bijzonder vind ik ook de belichaming van 
dat wat je uitdraagt, uitstraalt en laat voelen:  .....aarde, vuur, ruimte, je 
grote hart, je doorsnijdende wijsheid, je helderheid, toornigheid, 
creativiteit en je vaardigheid en verlangen om mensen hun authenticitieit 
te doen (her) vinden, te inspireren, te doen groeien,(.... en dat doe je niet 
altijd op hele conventionele manieren) , waarin je de voetstappen volgt 
van vele grote meesters uit alle tijden.....compassionate crazy wisdom J  ..... 
altijd in het belang van het grotere geheel. 
Deze authenticiteit is alleen maar mogelijk als je geaard bent, als je een 
bent geworden met de essentie van wat je wilt uitdragen in verbondenheid 
met wie 'jij' ten diepste bent.....en dat ben jij.....liefdevol in verbondenheid 
met de wereld en de liefde en wijsheid van de lineages die zo diep in je 
geworteld zijn. Ik ervaar dat in iedere ontmoeting die we hebben maar ik 
zal een voorbeeld geven van wat me altijd is bijgebleven:
 
Tijdens je eerste Nederlandse qigong seminar in KKII vroeg je ons als 
deelnemers iets mee te nemen, een gift. Ik verwachtte dat we deze gift de 
laatste dag zouden uitwisselen aan elkaar onderling, maar in plaats daarvan 
gebeurde er iets anders. Tijdens de laatste meditatie vroeg je ons onze gift 
mee te nemen naar huis en het te geven aan iemand die deze lessen 
misschien wel harder nodig had gehad dan jijzelf. De emotie die ik bij je 
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voelde en zag toen je die woorden uitsprak hebben me heel, heel diep 
geraakt, en nog...als ik eraan terugdenk...En ik kan vele andere van dit 
soort voorbeelden geven waarin je de essentie, de kracht, het innerlijk 
vuur, de waarachtigheid en het verlangen en haast onmogelijke belofte 
van een Bodhisattva leeft.
 
'Uitspreken is niet makkelijk, bewegen, stilhouden en luisteren ook niet. 
Laten we het gewoon blijven proberen daar waar een ander gebaat is het 
onuitspreekbare te horen.' Karma Yonten Gyatso J
 
Deze zin over omarmen van angsten, liefde en geven en is symbolisch 
voor hoe jij als mens dit leven leeft, voelt en doorgeeft en dat maakt me 
dankbaar vol vertrouwen en ik voel het als een voorrecht dicht bij je te 
staan en van je te leren met mijn hart en ziel; zowel opdat ik het weer 
door kan geven aan anderen, als persoonlijk.
 
Ik wens jou, ons allen en Kenkon in breedste zin van het woord toe dat 
Kenkon zal groeien en bloeien als nooit tevoren voor het welzijn van alle 
wezens. Dat de volgende 35 jaar steeds meer mensen de weg zullen 
vinden naar alle mooie en waardevolle integrale paden die Kenkon te 
bieden heeft.
Kenkon voelt voor mij en menig ander als een 'thuis', een plek waar 
iedereen welkom is, en ik hoop dat dat ook voor vele anderen zal gelden, 
nu en in de toekomst...
 

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG 
(Padmasambhava mantra)
 
Lineage tree Padmasambhava. 
  
Veel liefs en goeds
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Het is alweer drie jaar geleden. Het was een vrijdagavond-les in de kleine 
zaal van Schimmelpenninck. De les ging maar door en door en door, we 
bleven aanvallen en weringen oefenen, 10, 20, 30…oneindig veel keren 
met een harde kiay! bij de dju. Het lichaam doorzweet, de spieren 
verzuurd, tot op het bot vermoeid. Bij iedere trap voelde ik mijn lichaam 
protesteren. Tot het moment dat nog maar een enkele gedachte er is die je 
draagt: wanneer is de les afgelopen?

En dan staat hij daar, stralend, glimlachend, rustig om zich heen kijkend 
en het liefst wil je hem de grond in boren, maar je durft natuurlijk niet en 
trouwens je hebt de tijd niet want de volgende oefening word alweer 
aangekondigd. Totdat ineens we allemaal stilstaan en Sydney’s stem zegt:

Draag wat je voelt en wees meer dan dat

 wees meer dan dat wat je in je weg zit

 maar vooral dat wat je niet in je weg zit

 wees enkel je adem

 nu.

En toen, toen vloeide alle vermoeidheid, alle gedachtens, alle zorg van me 
af en voelde ik me als herboren. 
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Sydney,

Ik wil je bedanken voor de trainingen die ik van je heb mogen ondergaan.

De vooral technische vaardigheden en mentale prikkels heb ik als zeer 
prettig ervaren.

De inspiratie die het me heeft opgeleverd is nu nog steeds een hulpmiddel 
in mijn dagelijks leven. Jij cq Kenkon was het begin van mijn eerste 
spirituele bewustwording.

Heel veel dank voor alle energie die je in me hebt gestoken.
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35 jaar KenKon………

Ik herinner me nog goed hoe ik in september 1992 yoga ging geven in de 
Dijkstraat. Toen heette het nog Tamo, maar Sydney was er al aan 
verbonden. Ik vond de energie erg prettig, schoon en goed gegrond, en ik 
besloot te blijven.

In november 1999 organiseerde ik er voor het eerst een klankdag voor Jan 
van der Stappen.

Inmiddels ben ik twee verhuizingen verder en nog steeds geef ik yoga en 
organiseer ik klankdagen, ik ben gewoon mee verhuisd.

De inhoud van mijn lessen is wel veranderd, is met mij mee veranderd.

En ik heb ook de ruimtes in de loop van de tijd zien veranderen, het werd 
steeds ruimer, steeds mooier.

Natuurlijk waren er ook struikelblokken onderweg, 
verwarmingsproblemen, geluidsoverlast, noem maar op, maar ik voel me 
nog steeds thuis bij KenKon en hoop er nog lang te blijven lesgeven en 
mee te veranderen, steeds ruimer, steeds mooier……
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Sydney

Een persoon met een groot charisma, betekenisvol met een groot hart.

Van sereniteit tot spannende uitspattingen tijdens de les. Geen les 
hetzelfde, erg creatief in praktijk gebracht; van gecontroleerde tot gekke, 
speelse, uitdagende, verrassende bewegingen, gevoed met de nodige dosis 
humor/luchtigheid. Iemand die het aardse naar boven kan tillen zonder te 
gaan zweven, lekker relativerend!

Van harte met het behalen van deze mijlpaal Syndey, ga zo door!
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To Sydney, who knows to hijack us by sweating, laughing, crying, 
swearing  and (at least afterwards...) making us feel good!! Thank you and 
your siamese twins, Ken and Kon, for letting us in - again and again.
See you!
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Dank je wel Sydney … voor alle jaren met mooie en ook wijze Qi Gong 
lessen!
Het heeft gemaakt dat ik dit gedicht nóg beter begrijp.
Heerlijk om te weten dat er steeds nieuwe mooie Qi Gong momenten 
zijn.
Ik wens je een fijn feest toe! Liefs!

 

HET MOMENT 

ik loop over een lentegroene glooiing
gras, bloemetjes in het gras
als op een plaatje voor kinderen
de lucht, nog nevelig, begint al te blauwen
in de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels.

alsof hier geen Cambrium en geen Siluur geweest zijn,
geen tegen elkaar grommende rotsen,
hoog opgestapelde afgronden,
geen nachten in vlammen,
dagen in donkere kluwens.

alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken
in een koortsachtig ijlen,
in ijzige huiveringen.

alsof zeeën alleen ergens anders tekeergingen
en hier geen oevers van horizonten scheurden.
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het is negen uur dertig lokale tijd.
alles is op zijn plaats, in voorbeeldige harmonie.
in het dal een kleine beek, die een kleine beek is.
een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer.
een bos met de schijn van een bos tot in eeuwigheid amen,
boven mij vliegen vogels, in de rol van vliegende vogels.

zover het oog reikt heerst hier het moment.
een van die aardse momenten
die men vraagt: ga niet voorbij.

Wistawa Szymborska
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Beste Sydney

Wil jou via deze weg bedanken voor jou tomeloze inzet en inspiratie 
welke je ons gegeven hebt en nog steeds geeft binnen het Karate maar in 
het algemeen binnen de martial arts.

Voor mij persoonlijk is dat al zo een 25 jaar geleden begonnen met de 
trainingen die ik van jou mocht bijwonen, toen nog niet wetende wat of 
wie je was behalve iemand met een tomeloze energie en inzet en een grote 
drive binnen de trainingen. Zag je voor de eerste keer binnenkomen met 
een rugzak om waar bij jij hardlopend naar de training was gekomen en 
daar vervolgens les gaf in kumite.

En heb nu het grote geluk naast hulp van jou te krijgen in mijn karate 
studie om ook regelmatig op internationale trainingstages intensief met 
jou te trainen.  Dit zijn trainingen en ervaringen die ik ten zeerste 
waardeer en van onschatbare waarde voor mij zijn binnen mijn eigen 
trainingen en ontwikkeling als mens.

Daarvoor wil ik je vanuit mijn hart danken.

Op naar nog vele jaren inspiratie, transpiratie, en bovenal plezier in de 
dingen die we doen.
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Lieve Sydney,

In aw

Humble

Grateful*

Thank you

Love, health and happiness

*First Qigong weekend at KenKon , April 2009
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De laatste keer,

Begrippen en woorden zijn enkel dragers van gevoelens. Benaderen 
kunnen ze de gevoelens tot op zekere hoogte, verhullen des te vaker en 
bereiken slechts zelden. Hij die met woorden gevoelens weet over te 
brengen, en mensen durft aan te zetten tot zoeken naar gevoelens 
verdient lof. Naast de kwaliteiten die tot uiting komen in de bewegingen 
van Sydney is een andere, wellicht belangrijkere, kwaliteit, dat hij 
gevoelens weet aan te boren door woord en gebaar. Gevoelens, waar je 
vaak niet van bewust bent dat deze überhaupt bestaan en aanwezig zijn in 
je lichaam. Hoe gemakkelijk is het om je te verliezen in je werk en 
dagelijkse beslommeringen, uit het oog verliezend wat je lichaam je vertelt 
en waar het toe in staat is, de rijkdom van binnen. Slechts met momenten 
komen deze gevoelens aan de oppervlakte, en vindt er een verdichting en 
verrijking van je eigen werkelijkheid plaats. Of het nu is tijdens een 
meditatie sessie, of tijdens push ups, de gevoelens zijn altijd sterker en de 
rust krachtiger. Soms proberen woorden je een andere les te leren, dan je 
aanvankelijk vermoedt. Dit komt nergens mooier tot uiting dan in de 
aanmoediging van Sydney om nog een laatste keer alles te geven. Of dit 
ook echt de laatste keer zal zijn of de reeks van een heleboel laatste keren, 
is, zo weet ik inmiddels, hoogst twijfelachtig. En eigenlijk is het ook niet 
belangrijk of het de laatste keer of de eerste keer is, wat telt is het gevoel 
en de kracht die je erin legt. Sydney, ik hoop van harte dat je nog vele 
jaren de inspirator zal blijven van velen in KenKon.
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Beste Sydney,

Ik ben blij dat ik in KenKon
en bij jou kwam trainen

en ik wil je bedanken voor alles
wat ik met jou mag leren, vooral

minder worstelen en meer genieten,
minder willen en meer geven,

minder winnen en meer verbinden,
meer rust nemen en meer ruimte geven.

Van harte
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Als oudgedienden hebben we veel herinneringen. Een van degene die ons 
het meest bijgebleven is, is die van de 100rondenKumite. Deze enorm 
verlengde sparringsoefeninngen hebben we vaker dan 1 keer meegemaakt. 
Dus we spreken uit ervaring.

 Al afgepeigerd bij ronde 34, 52 of 77 dan is er niets ergers dan een 
nieuwe ronde in te moeten gaan tegen een geheel nog frisse Sensei. Waar 
doet ie dat toch van?

De kunst van het ontwijken, nee niet van de stoten en trappen, maar juist 
het ontwijken van die ene nog fitte sensei was een van de zwaarste 
elementen uit dit evenement (waarbij Johan de kunst van het geen 
oogcontact maken tot in de perfectie beheerste) . Gelukkig dat het vaker 
wel lukte dan niet, ervaring he.

De 100ronden Kumite is een van de meest memorabele momenten uit 
ons karate-bestaan.
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Het meest troostvolle toen ik eens helemaal in paniek en tranen was: 
"Allereerst wil ik je zeggen, je bent volkomen normaal. Er is niets mis met 
je."
 
De meest shockerende uitspraak tijdens een meditatieles: meditatie of jij 
zelf kunnen op geen enkele wijze bijdragen aan verlichting. Je kunt er 
niets voor doen."

Toen de zomer op zijn heetst was en de bladeren van de bomen slap naar 
beneden hingen en verlangden naar de herfst, wanneer zij zouden gaan 
dwarrelen en vallen en op elkaar zouden gaan liggen en andere kleuren 
zouden aannemen, wanneer het fris zou zijn en helder, met doorzichtige 
regendruppels aan elk takje en twijgje, ging de eekhoorn uit varen.

Hij stapte in een bootje dat aan de oever van de rivier 
vastgemeerd lag. Het bootje was rond als de ondergaande zon, zodat hij 
niet wist wat de voorkant was en wat de achterkant. Zodoende wist hij 
ook niet welke kant hij op moest varen. Hij trok de roeispanen naar 
binnen en liet zich meedrijven met de stroom van de rivier.

Het felle zonlicht kaatste van het water nar zijn hoofd en weer 
terug en hij zag hoe hij de zweetdruppels van zijn voorhoofd wiste, die 
van zijn kruin steeds maar weer naar voren stroomden.

Hij had het druk met zijn gedachten. Zij lieten hem niet met rust. 
Hij wilde niet denken maar het lukte hem niet zijn gedachten in bedwang 
te houden. Zij waren sterker dan zijn wil.

Zij bedachten dat hij niet in een bootje lag maar in een pan die op 
het vuur stond. Angstig sprong hij overeind. Het bootje begon heftig te 
schommelen en sloeg om. De eekhoorn verdween onder water.

Toen hij weer bovenkwam was hij woedend op zijn gedachten. 
Maar het is onmogelijk je gedachten een klap te geven of ze eens hard te 
knijpen. En terwijl hij dat bedacht dreef het bootje weg en moest hij 
zwemmen om de kant te bereiken.

Mistroostig hees hij zich op de warme oever en ging hij op zijn 
rug liggen. Onmiddellijk sprongen zijn gedachten weer tevoorschijn, alsof 
ze voor hem op de loer hadden gelegen. Zij bedachten voor hem dat hij 
door de lucht zweefde, als een blad dat lichter is dan de lucht, en dat hij 
landde voor de deur van de mier, en dat de mier juist naar buiten kwam 
met een groot glas beukennotensap, ijskoud beukennotensap.

Plotseling waren zijn gedachten weer verdwenen. Zij hadden hem 
nog net zijn hand laten uitsteken naar het glas.
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De zon ging onder en de eekhoorn sjokte naar huis. Aan de deur 
van de hut van de mier hing een briefje:
Eekhoorn, ik wist niet of je langskwam, maar toen je langskwam was ik even weg.

Mier
De eekhoorn zuchtte. De deur ging open en de mier kwam naar buiten.

'Maar niet heus' , zei hij, met een glimlach die van achter zijn 
linkeroor tot ver voorbij zijn rechteroor reikte. 'Ik heb wat lekkers voor 
je,' voegde hij eraan toe.

Fragment van Toon Tellengen
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108,

Sydney Leijenhorst ben ik ergens in 1979/1980 tijdens de Kempo en 
Kung Fu lessen van Klaas Padberg tegengekomen.

Sydney was toen al zeer gedreven en bepaalde zijn eigen koers. Daarom 
duurde het niet lang of ik kreeg de Karatelessen van Sydney tot op de dag 
van vandaag. (Ook weleens stiekem bij Wijnand Meurs in Heteren 
getraind).

Naast wat blauwe plekken en kneuzingen is me nog iets van de lessen van 
Sydney bij gebleven zonder dat ik er erg in had. Tijdens het maken van 
een olieverfschilderij is het gebruikelijk dat je het schilderij een titel of een 
naam geeft en na wat uren bedenktijd kwam het getal 108 boven water. 
Het schilderij heet nu ook 108.

H o n d e r d e n a c h t keer hetzelfde doen, althans zo lijkt het, is een 
hele opgave. Je doet het, bent blij dat het erop zit, maar het gaat daarna 
gewoon weer verder.
35 jaar KenKon voelt ook zo aan. Het zijn heel wat jaren van trainen en 
we staan er allemaal even bij stil, maar na "KenKon 35 jaar" gaan we 
gewoon weer verder.
 

Sydney, bedankt voor al die jaren en ik wens jou, en natuurlijk ook een 
beetje ons, nog heel veel goede en creatieve jaren toe en dat je bij elke 
oefening, hoe langdurig het ook lijkt, ons net dat beetje meer kan geven.
Ik dank je er alvast voor.
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Van harte gefeliciteerd met 35 jaar bestaan van Kenkon!!

Ik geloof echt dat er heel veel mensen ervoor hard hebben gewerkt met 
hun liefde en toewijding. Met name Sydney, onze grote vriend, die heeft al 
de jaren de kar getrokken met zijn sterke en duidelijke visie en zijn 
filosofie om deze Dojo tot zover te laten groeien. Prachtig!

Ik ben ook helemaal zeker dat zijn enorme prestatie niet alleen door zijn 
eigen doorzettingsvermogen is gemaakt, maar ook vooral door de 
diepgaande begrip en de grote liefde van Liesbeth en hun kinderen. 
Appulaus aan hen!

We hebben Sydney en zijn gezin leren kennen toen onze jongste dochter 
in de kleuterklas van de vrijeschool de Zwaneridder zat (of vanaf al de 
peuter speelzaal? Dat weet ik niet meer zo goed. Sorry!). Aron, hun 
tweede zoontje zat er ook bij. En Sydney die me op een ochtend zag staan 
als enige Japanse vrouw, kwam me te vertellen dat hij zich bezighield met 
Karate, en verschillende keren naar Okinawa was geweest. Ik, een Japanse, 
wist niet dat Karate oorspronkelijk uit Okinawa kwam. Later, van iemand 
heb ik gehoord dat hij ooit de Europese kampieon van deze sport was 
geweest. Geweldig! Hij vertelt zelf zoiets niet gauw, geloof ik. En zijn 
vrouw Liesbeth was blijkbaar een van de Karate leerlingen van hem 
geweest.”ze ziet er zo zacht en lief uit, maar ze kan je wel een harde schop 
geven, hoor. Oppassen!” zo werd ik in die tijd gewaarschuwd door een 
van de kleuterouders die ook op de Karate les van Sydney zat.

Op een winterdag, toen onze kinderen ongeveer 7 jaar waren, hadden we 
klusjes op schoolplein moeten doen. Het was koud, maar we waren wel 
gezellig aan het werk gegaan. Tijdens de pauze, kwam Sydney met een 
grote thermoskan mee. Er zat heerlijke geurige warme thee in. “Yogi thee 
heet het” vertelde hij. Ik wist weer niet dat er zulke thee bestond. Geur 
van allerlei kruiden zoals kaneel, gember en nog meer, en de kracht ervan 
dat heeft onze lichaam vanaf binnen uit lekker warm gemaakt. Zo geeft 
Sydney telkens aan ons de sterke aanwezigheid van zijn Oosterse 
filosofische interesse aan. Dat is nog steeds een zeer aangename ervaring.
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In vroeg 2009 kwam een bericht van Sydney dat hij een nieuwe locatie 
had gevonden voor zijn Dojo. Ik was in die tijd aan het zoeken naar een 
ideële ruimte voor een tamelijke grote festiviteit om Japanse cultuur te 
presenteren. Jan, mijn man, raadde me aan bij hem te gaan kijken. Op het 
alle eerste ogenblik werd ik helemaal enthousiast over het mooie 
sfeervolle gebouw van Kenkon. Het was een veel grotere ruimte dan ik 
had gedacht. Maar dat gaf me een mogelijkheid om alles te laten zien wat 
Japanse gemeenschap in Nederland thuis had. Met samenwerking van 
Sydney en zijn Karate groep hadden we een fantastisch Japanse dag 
kunnen organiseren. Hierbij nogmaals hartelijk dank allemaal!!

Ik hoop dat jullie door onze Japanse dag meer leerlingen hebben kunnen 
verwerven. Er een ervan is onze dochter Junko die gaat nu op Karateles! 
O, ja, ik en Jan gaan op Tibetiaanse meditatie.

Ik ben waarschijnlijk vergeten wat Kenkon betekent. Ik zou twee chinese 
letters ervoor kunnen bedenken: ken ? = gezond, kon ? = ziel. Mooi, he!

Totslot, wensen we jullie allemaal een heel goede viering en een 
voorspoedige toekomst toe!

Met vriendelijke groeten
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Met slechts een paar maanden Pancras heeft Sydney me laten zien dat 
potjes sparren veel duidelijk kan maken. Na meer dan tien jaar Aikido 
training kwam ik er bij hem achter dat mijn verdediging tegen aanval niets 
voorstelde. Ik ben vrij groot en ook niet heel licht gebouwd. Maar als 
Marlies me aanviel moest ik in het begin altijd het onderspit delven. Wel 
moet ik bekennen dat ik altijd maar eens per week naar Aikido ben gegaan 
en dat Marlies een zwarte band heeft bij Karate :-)
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Beste Sydney,
 
Fijn dat je bent, verbind, ruimte biedt voor ieder-1, nu, al-tijd.
KenKon is voor mij een bijzondere plaats waar je jezelf kunt ont-wikkelen 
in ver-bonden-heid.
 
met dankbare verbonden groet
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