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Sensei Habersetzer had het aangekondigd; dit werk verschenen midden april 2009 zou het laatste zijn van een
zeer lange serie publicaties…: niet minder dan 80 werken werden uitgegeven tussen 1969 en 2009, in een
absolute rechtlijnige hoofdlijn en zonder enig compromis. Dit is niet niets wanneer men de wereld heeft zien
veranderen gedurende deze periode....
De reacties op dit boek, gekomen uit de wereld van diegenen die dagelijks geconfronteerd worden met het
meest extreme geweld, zijn unaniem en zeer positief. Dit was een zeer blijde verassing voor de Sensei, die op
deze manier bevestigd zag wat hij hoopte: zij die leven in de "reële wereld" weten te appreciëren wat hen kan
helpen in het vorderen, om het geweld te beheren en te overleven, en ze zeggen het zonder een
achterliggende gedachte, op een spontane manier. Komende van deze personen en gericht aan iemand die
weliswaar al een reputatie had een referentie te zijn in de wereld van de gevechtkunsten van het VerreOosten, maar die nog alles te bewijzen had in andere domeinen, heeft dit waarde als bewijs. Voor wat betreft
de wereld van wat men de traditionele dojos noemt, heeft dit laatste boek, dat ze zeker niet verwachtten, hen
zeker doen schrikken...Het is er gekomen juist na het boek dat zich speciaal tot hen richtte (Tengu, ma voie
martiale). Slechts weinigen, zelfs onder hen die enkel de moeite namen om even door het boek te bladeren,
hadden de oriëntatie begrepen en de formidabele opening die dit werk suggereerde voor een heropgefriste
martiale wereld. Je ziet maar... Sensei Habersetzer wil afsluiten met dit laatste technisch handboek (opgeofferd
aan het 3e domein van de competenties in zijn systeem Tengu, de Ho-jutsu) opmerkelijk gepresenteerd door
de uitgevrij Amphora, een inspanning van 40 jaren passionele opzoekingen en pedagogie ter beschikking
gesteld van het publiek.
Hierna volgen de eerste reacties verkregen van specialisten van het terrein van bij de uitgave van het boek. Zij
vormen een prachtige hulde uitgaande van professionelen die de inzet kennen van dit type onderwijs....
PERSREACTIES: VRIJE VERTALING
‘Het boek “Tengu, ma voie martiale” stelde het eerste competentiedomein voor van het concept van het
gevecht zoals de ontwikkeling wordt gezien door Roland Habersetzer.

Zijn laatste boek “Tir d’action à l’arme de poing” was sindsdien eveneens zeer verwacht als een handboek van
de fundamenten van het schieten en als logische aanvulling van het vorige werk (derde competentiedomein: het
gevecht met gewapende hand). Dit zeer mooi boek in kleur, in een aangenaam formaat en perfecte
leesbaarheid, kreeg een voorwoord van vier specialisten in deze materie. Een uitzonderlijk boek ...
Revue " Commando "
________
Het komt me voor dat het lang geleden is dat ik je werken ontdekte over de technieken van het karate, dat ikzelf
een tijdje beoefende. Enkele dagen geleden heb ik je (laatste?) boek “Tir d’action” aangekocht, dan een tweede
om het schenken aan een vriend. Inderdaad, ik ben overtuigd dat het van een zeer grote waarde zal zijn en dat
het als referentie zal dienen voor al diegenen die er iets willen over weten. Ik heb de eer te horen bij de RAID
sinds 20 jaren en te “proberen” een methode schieten aan te leren. Ik heb het geluk gehad van een tijdperk te
zijn gedurende dewelke wij, met enkele vrienden, zochten om zo kort mogelijk de realiteit van het terrein te
benaderen. Wij hebben wat we het meest waardeerden uit onze beroepservaringen getest, geprobeerd en
geconfronteerd. Ik heb ondervonden, en alle “anciens” weten het, dat ondervinding moeilijk overdraagbaar is.
Voor wat betreft het gebruik van een wapen, vergeet men teveel, want niet gekend, de invloed van de stress en
de gevolgen ervan, zowel voor, tijdens als na. Uw werk behaagt me veel. Het schijnt mij compleet en onmisbaar
voor alle professionelen die zich oprecht willen verbeteren en hun opdrachten met een zo groot mogelijke
doeltreffendheid willen vervullen voor het belang van de gemeenschap.
Aanvaardt, Mijnheer, mijn felicitaties. Daniel Boulanger (ancien chef de la section d'intervention du RAID)
________
“Uw handboek is toegekomen, ik heb hem juist doorbladerd en ik kan je al verzekeren dat het sensationeel is :
leesbaar, zeer goed geïllustreerd en volledig in de geest! Een grote BRAVO.”
Christian Goblas (Instructeur NTTC, die ook “Self-défence pratique” voorstelt in het laatste nummer van het
blad “Cibles”, beschrijft de schrijver als “een man die met volle kennis van zaken de gevechtkunsten en het
gebruik van de wapens naar elkaar heeft toegebracht, dit voor wie ook? Ver van simpelweg woorden, doen zijn
boeken ons inzien wat de realiteit is van een reëel gevecht, met of zonder wapen.
“Expert in gevechtkunsten, heeft Roland Habersetzer een globaal concept van zelfverdediging kunnen
ontwikkelen berustend op drie competentiedomeinen, het gevecht met de blote hand, met traditionele Japanse
wapens en met vuurwapens. Zijn laatste werk betreffende het actievuren is nu al een referentie.”
Gaston Depelchin (revue " Cibles ")
________
“Ik heb natuurlijk Uw laatste boek al gelezen…dezelfde week als Uw artikel over de 32 vormen (*) Wat een
plezier! Ik feliciteer U er in geslaagd te zijn deze twee publicaties haast synchroon te hebben uitgegeven. Het is
een zeer goede les voor diegenen die denken dat een weg (traditioneel) totaal uitgesloten is uit een andere
(moderne). Ik heb ontzettend veel plezier beleefd bij het lezen van UW laatste boek alsook de voorwoorden van
Pépé, Alain, Alex en Fred et dat deed me herinneren aan spreuk die zegt: “de hoogste toppen zien elkaar”. Dit
moet dus juist zijn…Nogmaals gefeliciteerd voor zoveel klaarheid (de foto’s en de bladschikking zijn werkelijk
schitterend).”
(*) Artikel over de 32 vormen van de chinese keizer Song Taizu, simultaan verschenen in het blad " Art et Combat ".
Major EMG Ivan Keller (Officier de gendarmerie et ancien officier de carrière de l'armée suisse)
_________
" Eindelijk! De volledige leer van de gentleman in één werk dat men dan nog in zijn broekzak kan steken! Ik ga
dit werk met geestdrift lezen. Dank U !
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