
 Het "CENTRE DE RECHERCHE BUDO - INSTITUT TENGU" in twee woorden ... 

Eerst opgericht in 1974 als het " Centre Rhénan Budo ", enige tijd nadien aangepast tot " Centre de Recherche Budo " (C.R.B. : Budo Kenkyukai), functioneert 
deze vereniging zonder winstoogmerk (wet 1901), als een " ryu " (school) onder de directe en exclusieve autoriteit van Shihan Roland HABERSETZER, heden 
Hanshi 9e Dan van de Gembukai, Japan. In 2006 erkende O-Sensei Tsuneyoshi Ogura hem als Shodai-Soke van zijn eigen vechtkunststijl " Tengu-no-michi " 
(lees: "Ba ... Giri ... le Lien et le Devoir ..."  en  "Hommage à Ogura Tsuneyoshi Sensei"), weergegeven in drie competentiedomeinen: Tengu-ryu Karatedo, Tengu-
ryu Kobudo, Tengu-ryu Ho-jutsu, nadat het Tengu Instituut (I.T. : Tengu Gakuin), opgericht in 1995 in de schoot van CRB, het resultaat weergaf van de 
opzoekingen door de Shihan in het tot stand brengen van een martiaal concept aangepast aan ons tijdperk (zie details onder " R.Habersetzer " en " Institut Tengu 
"). 
De definities, alsook de criteria van vooruitgang die het werk in deze disciplines bepalen, zijn gedeponeerde merken, met hun logos. 

 

           

 



Sinds zijn oorsprong, heeft het CRB zich onafhankelijk verklaard van elk bestaand systeem, vereniging of federatie, zowel in Frankrijk als in Japan. Een richting 

die haar marginaliseerde, maar dit was de prijs die het diende te betalen, en aanvaarden, voor het behoud van zijn vrijheid van actie en de bevestiging van de 

keuzes waaraan het zich steeds heeft gehouden, zonder enig compromis. Ze vecht onbuigzaam voor de verdediging van de traditionele waarden van de 

authentieke vechtkunsten, en weigert onder andere elke verarmende en vertekende sportieve afleiding. CRB-IT groepeert vandaag dojo’s in Frankrijk maar ook in 

het buitenland: België, Duitsland, Zwitserland, Canada, Rusland die akkoord zijn met deze visie... De vereniging beperkt gewild zijn publiek en zijn activiteiten tot 

zijn enkele dojo’s geleid door zorgvuldig gekozen leraars. 

De aansluitingen tot het CRB als "actief lid " vinden plaats van september tot september, en dit op twee niveaus: deze op basis van de dojo die  zich wenst aan te 

sluiten tot het onderricht van Sensei Habersetzer, ZONDER UITZONDERING gedwongen gevolgd door het geheel van de leden van de dojo (dit is een kwestie 

van een opvolging van het doorgegeven onderricht). De individuele aansluiting is dus niet mogelijk. Het directiecomité van het CRB-IT behoudt zich het recht elke 

aanvraag tot toetreding te weigeren, of ze niet te verlengen, indien de oriëntatie genomen door de dojo niet meer blijkt te beantwoorden aan de ethiek die door de 

vereniging wordt verdedigd. 

  

                 

  

 

 

 


