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Van het Bestuur 
Samenwerking binnen de IMAF-Nederland is 
belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt 
dat steeds meer leden en docenten zich inzetten 
voor BUDO. Bij de IMAF-Nederland staan we 
voor toegankelijk en persoonlijk. We zullen als 
bestuur er alles aan doen om het contact met leden 
optimaal te houden.  
 
Deze IMAF-Info is samengesteld door Cor 
Brouwer en Donny Toebes.  
 
Als bestuur zijn we dankbaar dat Cor en Donny 
deze en toekomstige uitgaven van IMAF-Info 
vormgeven.  
 
 

 
 
SAMEN ZIJN WE IMAF-Nederland 
Als IMAF-Nederland hebben we als doel om Budo 
in Nederland te laten groeien en laten bloeien. Dit 
doen we hoofdzakelijk door stages, cursussen en 
examens. Graag zien we onze leden zoveel 
mogelijk bij activiteiten.  
 
Heb je informatie, tips of opmerkingen? Laat het 
ons weten via e-mail of spreek ons aan bij een van 
de activiteiten. 
 
Het bestuur. 
 
Dirk Klok (voorzitter) 
Rolf Coolen (penningmeester) 
Donny Toebes (secretaris) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een leuk artikel voor de IMAF-Info of een aanrader voor een boek? 
 

Mail je kopij of tips naar  secretaris@imaf.nl 
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IMAF NIEUWJAARSSTAGE 2018 
 
Volgens de traditie wordt de Nieuwjaarsstage van IMAF-NEDERLAND eind januari georganiseerd. Zo ook dit 
jaar. In de Sportschool van Henny Pleizier in Amsterdam-Z.O. vonden de deelnemers aan deze stage 
onderdak. Een prachtige locatie die ruimte bood aan een groot aantal deelnemers. 
Met een welkomstwoord en de wensen voor een goed 2018 opende de Voorzitter van IMAF-Nederland, 
Dirk Klok, de stage. Van het Bestuur was tevens aanwezig Rolf Coolen. De zusterorganisaties WFKN en CJJF 
Budo werden vertegenwoordigd door Jef Smoor resp. Marco van Dijke.  De deelnemers konden kiezen uit 
vier disciplines, t.w.: Aikido, Shotokan-Karate, JiuJitsu en Tai Jitsu (Hanbo-Jitsu). De docenten waren Robert 
Antes, Dave Porcelijn, Marco van Dijke, Wim Stroet en Cor Brouwer.  
 
Ook dit keer was de sfeer uitstekend te noemen. Gelijkgestemde Budoka namen met grote inzet en 
enthousiasme deel aan de Budo-kunsten, die door de voornoemde docenten werden onderwezen.  
 
Na afloop van de stage werd onder het genot van een hapje en drankje de zeer geslaagde Nieuwjaarsstage 
afgesloten. 
 
Het Bestuur van IMAF-Nederland bedankt alle deelnemers voor hun deelname aan deze stage en ziet met 
vertrouwen het jaar 2018 tegemoet. 
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KODOKAN JUDO  
ARTIKEL VAN WILLEM VISSER 

In Nederland is sinds korte tijd belangstelling voor het Kodokan Judo. Die belangstelling is hoofdzakelijk 
ontstaan vanwege het feit dat er kata-wedstrijden worden gehouden, die op internationaal niveau 
beoordeeld worden volgens de normen van de Kodokan. Het zal echter ook goed zijn als de waarden en 
normen van Kodokan Judo volledig worden onderkend in de toekomst. De waarden van het Kodokan Judo 
worden ook volledig onderkend,onderschreven en gepropageerd door de International Judo Federatie. 
De verbreiding van het Kodokan Judo in Nederland ondervindt veel weerstand van het zogenaamde 
Budokaden judo, door een enkeling Budosenmon genoemd. Het Kodokan Judo is gebaseerd op de 
waarden van onder andere pedagogie, psychologie, filosofie, ethiek, esthetiek, mechanica en 
biomechanica; daarmee moet het Budokaden Judo echter niet worden ontkend. Het Budokaden Judo 
heeft andere basisprincipes die in een tijdsbeeld van het verleden pasten. Men dient respect te hebben 
voor de historie, hetgeen bij deze dan ook betoond is. 
 
Het Judo van deze tijd is niet op de eerste plaats een methode van zelfverdediging, zoals dat bijvoorbeeld 
bij de strijdkrachten en bij de politie gebruikt kan worden. Het Judo is nu pedagogisch spel, sport, topsport 
en bewegingsculturele activiteit. Natuurlijk heeft Judo veel aspecten in zich die vrijwel onmiddellijk kunnen 
worden gebruikt bij de strijdkrachten en bij de politie; het behoeft slechts een omschakeling van menta-
liteit in een specifieke situatie. De grote bruikbaarheid van het Kodokan Goshin Jitsu als basisvorming bij 
strijdkrachten en politie is duidelijk aangetoond. Judovaardigheid en judomentaliteit kunnen voor ieder 
mens van belang zijn in spanningloze en vooral in spanningrijke situaties. Daar waar Budokaden zich 
hoofdzakelijk richt op fysiek welbevinden en weerbaarheid, daar zijn er ook stromingen in Judo die zich 
uitsluitend richten op de ethische en filosofische aspecten. Men mag en kan vanuit historische, concrete en 
abstracte overwegingen respect hebben voor beide. 
 
Kodokan Judo richt zich op alle aspecten van het menselijke bestaan en alle vormen van wetenschap 
kunnen, moeten en worden aangewend om Kodokan Judo verder te ontwikkelen. Uiteraard zullen die 
ontwikkelingen gericht zijn op het judoprincipe: seiryoku zenyo jita kyoei (maximaal gebruik van energie 
tot nut en algemeen welzijn).De ontwikkelingen zullen steeds weer moeten worden getoetst aan “het 
ware, het juiste en het schone”; de essentie die stabiliteit geeft. Budokaden kent geen ontwikkeling, terwijl 
Kodokan Judo wordt gekenmerkt door “evolutionaire vooruitgang”. 
 
Kodokan Judo richt zich bij uitstek op humaniteit en menselijke waardigheid, onderdelen waarmee een 
ideale gemeenschap kan worden opgebouwd en alle ontwikkelingen zullen aan bovenstaande principes 
moeten voldoen. Het principe seiryoku zeny ojita kyoei zal judo laten uitstijgen boven het niveau van 
“gewone sport” en daarom zal Judo, in de hoedanigheid van pedagogisch spel, sport, topsport en 
bewegingsculturele activiteit, exclusief en onderscheidend kunnen zijn. 
 
Gekunstelde onderverdelingen in “Judo modern” versus “Judo traditioneel” en/of “Olympisch Judo” versus 
“Judo recreatief” behoeven dan niet te worden gemaakt. Dergelijke onderverdelingen zijn zelfs zeer 
ongewenst, omdat de specifieke waarden van Judo hiermee niet worden onderkend en zelfs kunnen 
worden uitgesloten. Ook Judo als wedstrijdsport en Olympische sport zal moeten voldoen aan de 
specifieke kenmerken van humaniteit en menswaardigheid, die overigens volledig zijn opgenomen in het 
judoprincipe. 
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Kodokan Judo bestaat uit Randori, Shiai en Kata. 
Randori is een kunstvorm waarin de judoka op zoek is naar de mogelijkheden voor zichzelf. 
 
Shiai is een kunstvorm waarin subjectieve en objectieve prestaties nagestreefd kunnen worden. Hieronder 
hoort ook het Olympisch Judo. Het behoeft geen speciale titel en laten we niet vergeten dat prof. Jigoro 
Kano zich volledig ingezet heeft om Judo ook een Olympische performance te geven. Het is prof. Kano 
gelukt, en Nederland kan en mag nog steeds trots zijn op het feit dat Anton Geesink gouden medaille-
winnaar is op de Olympische Spelen van Tokio, waar Judo voor het eerst in het programma was 
opgenomen. Later hebben Willem Ruska (2 gouden medailles O.S.1972) en Mark Huizinga (gouden 
medaille O.S. 2000), evenals Anton Geesink in 1964, een waardige performance (prestatie en uitstraling) 
gegeven van het ware Judo. Deze drie Nederlandse Olympische kampioenen toonden waardige trots, 
liefde voor Judo, dynamiek en ook waardering voor prestaties van anderen. (Tegenover trots staat ego, 
tegenover liefde voor Judo staat ijdelheid, tegenover dynamiek staat obsessie en eigenwijsheid is de 
tegenpool van waardering voor prestaties en ideeën van anderen.) 
Kata geeft vooral de ethische en esthetische principes weer. Het is een kunstvorm en het kan een 
verfijning zijn. 
 
Bovenstaande omschrijvingen van Randori, Shiai en Kata zijn in dit artikel uiterst summier en met opzet is 
het woord “kunstvorm” gebruikt. In kunst moet lichaam en ziel zijn; kunst heeft de performance van 
cultuur op basis van ethische en esthetische principes, waarbij in sommige onderdelen efficiëntie ook 
belangrijk is. 
 
Kunst is altijd in zekere zin harmonisch (esthetiek staat ook voor balans) en niet harmonisch is de vijand 
van kunst, is de vijand van balans. Omwille van de efficiëntie is ritme van groot belang. Ritme is de 
harmonische wisseling van spanning en ontspanning. Ritme vormt het moment, de zogenaamde timing; de 
timing die in Judo van zo groot belang is. 
 
Ritme wordt door de ademhaling geregeld. Wie de ademhaling beheerst, beheerst haar/zijn bewegingen, 
beheerst haar/zijn evenwicht, beheerst haar/zijn geestelijke instelling en lichamelijke houding. En in 
Randori, Shiai en Kata neemt de kunst van het ademhalen een centrale plaats in. De neiging bestaat om 
overmatig aandacht aan Kata te besteden. 
 
Als men Kata als grammatica van het Judo beschouwt, dan is Randori het proza. In Randori schrijft men, 
met de onderdelen Nage Waza en Ne Waza, als het ware het eigen verhaal. Men schrijft het verhaal in de 
eigen bewoordingen (lees: Waza) en op basis van grammatica (lees: Kata). Men maakt de eigen Randori 
ook op basis van de principes van Kodokan Judo; principes die in Kata verfijnd kunnen worden. 
Kodokan Judo bestaat dus niet alleen uit Kata, maar ook (en vooral) uit Randori en Shiai. Als we spreken 
over Kodokan Judo en werken met Kodokan Judo, dan mag dat niet beperkt blijven tot Kata. Ook Randori 
(Nage Waza en Ne Waza) zijn onderzocht en omschreven door de Kodokan en daarin vinden nog steeds 
ontwikkelingen plaats. (Zie het laatste boek van Daigo uit 2007). 
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De ontwikkelingen in Shiai staan zeker niet stil, maar deze ontwikkelingen moeten ook steeds in 
overeenstemming zijn met de principes van Judo, van Kodokan Judo. Kodokan Judo heeft een eigen 
identiteit, is krachtig vanuit zichzelf, kent een juiste dynamiek en zoekt voortdurend de ontwikkeling op 
basis van haar principes. Het is daarom dat Kodokan Judo leert, beweegt en leeft. Schrijver van dit artikel 
(sinds 1965 beoefenaar van Kodokan Judo) bestudeert, onderzoekt en werkt al ruim veertig jaar op basis 
van het Kodokan Judo. Resultaten, in stijl, van een groot aantal judoka en de persoonlijke ontwikkeling van 
de schrijver zijn gebaseerd op deze studie, dit onderzoek en werk. 
 
Sensei Ichiro Abe, 10e dan, en Sensei Jan Van der Horst, 9e dan, zijn mijn inspirators en leermeesters; de 
judoka, die op basis van dit systeem objectieve of subjectieve prestaties hebben behaald, zijn voor de 
schrijver grote evaluatiebronnen, als het ware abstracte leermeesters, geweest; daardoor ontstaat er 
steeds weer nieuwe inspiratie. Daarvoor ben ik hen allen dankbaar! 
 
Een systeem is in theorie vrij gemakkelijk te ontwikkelen. Een systeem uittesten op de praktische kracht 
(het maken van resultaat) en steeds aan de hand van evaluaties aanpassen duurt wat langer. In de periode 
oktober 1976 tot november 2001 is in Nederland door mij bewezen, dat het systeem kracht in zich heeft. 
De nationale en internationale belangstelling voor het Kodokan Judo groeit gestaag.  
 
Het Kodokan Judo wordt basistechnisch methodisch onderbouwd in het Kodokan Gokyo no Waza. Het 
Kodokan Gokyo als systeem moet als totaliteit worden gezien; onder andere de volgordelijkheid, de 
verschillende bewegingsrichtingen, steeds opgebouwd vanuit de veiligheid voor Uke, het geleidelijk laten 
ervaren van de bewegingsassen voor zowel Uke als Tori en de mogelijkheid om na een bepaalde periode 
persoonsgericht te ontwikkelen. Ook is er onmiddellijk de mogelijkheid om te verbinden, te combineren, te 
variëren en over te nemen. 
 
Het Kodokan Gokyo als methodisch systeem moet als één geheel worden gezien en is niet te scheiden; de 
verschillende technieken zijn echter wel te onderscheiden. Door niet te scheiden ontstaat er een structuur. 
Grondslagen (principes), doelstellingen en de weg waarlangs vormen door de specifieke structuur één 
geheel. De grondslagen zijn maximale doelmatigheid en gemeenschappelijke welzijn en de doelstelling is 
het streven naar een volmaakte harmonie van lichaam en geest (ook te onderscheiden, maar niet te 
scheiden). 
 
De weg waarlangs is de methode, het middel om de doelstelling te bereiken .Het Kodokan Gokyo geeft de 
weg waarlangs de doelstelling (op basis van de principes) kan worden bereikt en geeft door haar 
voortdurende ontwikkelingsmogelijkheden ruimte voor ideeën. 
 
Het Kodokan Judo ontwikkelt de grootst mogelijke bewegingsgevormdheid op basis van: 

                                Seiryoku zenyo jita kyoei. 
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IMAF DanexamenNihon JuJitsu 
 
Op zaterdag, 19 mei jongstleden, werd bij Yusei Gachi in Duiven het halfjaarlijkse danexamen NihonJuJitsu 
afgenomen. 
 
Van Sportschool Hanami/Aalten traden 3 kandidaten aan voor het examen 1e dan. De kandidaten werden 
gepresenteerd door Rene Toebes; van Sportschool Budo Ryu/Arnhem was 1 kandidaat voor 3e dan 
afgevaardigd. Deze werd door Rudy Mulderij gepresenteerd. 
 
Het was goed om te zien, dat 2 kandidaten van Sportschool Hanami, op een wat hogere leeftijd, voor dit 
examen opgingen. Hieruit blijkt dus, dat men nooit te oud is om te leren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de hand van de door de kandidaten ingeleverde werkstukken werd door de examencommissie het 
eindoordeel geveld. 
 
De getoonde technieken vertoonden qua uitvoering een goed niveau. In het afsluitende vrije gevecht 
tegen meerdere tegenstanders werd het anticiperen op diverse aanvallen getoond.  
 
De examencommissie, bestaande uit: Dirk Klok, Jaap Korzelius, Rolf Coolen en Cor Brouwer waren 
eensluidend in hun oordeel: Allen geslaagd! 
 
Frans Spiering, Tomas Lueks, Aad Jutte en Anita Ebbers nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat.  
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Oorsprong Nihon JuJitsu/TaiJitsu 
 
Nihon JuJitsu/Tai Jitsu 
Het Jiu Jitsu ,Ju Jitsu of Nihon JuJitsu wordt vertaald als “zachte kunst“, het is een zelfverdedigingskunst 
waarmee een potentiële aanvaller kan worden uitgeschakeld dan wel gecontroleerd. In het Ju Jitsu leert 
men niet alleen zich zelf te verdedigen tegen verschillende aanvallen maar ook het uitvoeren van 
verschillende aanvalstechnieken zoals bijvoorbeeld atemi (stoten en trappen), klemmen, drukpunten en 
wurgingen, etc.  
 
Het Nihon Ju  Jitsu, stijlgroep Tai Jitsu, is geen vechtsport maar een vechtkunst. Een vechtsport is namelijk 
gebonden aan strikte regels. Ju Jitsu/Tai Jitsu daarentegen maakt gebruik van de meest geschikte en 
effectieve technieken tegen een aanval door een tegenstander. De toegepaste technieken kunnen als 
onsportief en oneerlijk worden beschouwd, dit door de zwakke en kwetsbare delen van de aanvaller te 
gebruiken. 
 
Het hoeft natuurlijk geen betoog dat bij daadwerkelijk gebruik van technieken uit het Ju Jitsu de gevolgen 
zeer ernstig kunnen zijn.  
 
Er zijn zoveel technieken in het Ju Jitsu om een aanvaller uit te schakelen maar niet te verwonden, dat er 
zeer eenvoudig voor kan worden gekozen om een niet fatale techniek toe te passen. Bij voorbeeld door 
middel van een klemtechniek (Gatame) of houdgreep (Osae Komi Waza).  
 

      
 
 
Historie 
 
De oorsprong van het Ju Jitsu is niet helemaal duidelijk en de exacte periode van invoering al evenmin. Wel 
is duidelijk,  dat Ju Jitsu een hele lange geschiedenis kent, die teruggaat tot in de 9e en 10e eeuw.  Het 
huidige Ju Jitsu is een zeer complete vechtkunst waarbij zondermeer duidelijk is dat het zich heeft 
ontwikkeld en gevormd onder invloed van de technieken uit vele andere vechtkunsten en  stromingen.  
Er zijn legendes, een Chinese en een Japanse, die verhalen over de oorsprong van het Ju Jitsu.  
 
De Chinese legende 
 
Voor zover in legendes wel wordt verondersteld komt het Ju Jitsu uit China. Eén er van is, dat daar een 
Japanse geneesheer leefde, genaamd Akiyama. Deze Akiyama was rond 1690 op rondreis door China om 
zijn kennis te verbreedden. Tijdens deze reis zag hij, bij een religieuze sekte, een duel tussen een 
gewapende en een ongewapende man. Akiyama zag hoe de ongewapende man door speciale 
gevechtstechnieken de andere man wist uit te schakelen. Akiyama trad toe tot deze sekte, waar hij de 
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technieken mocht observeren. Uiteindelijk leerde hij daar Hakuda, een kunst die voornamelijk bestond uit 
slag- en traptechnieken. Verschillend dus van het Ju Jitsu, dat voor een groot deel bestaat uit controle- en 
werptechnieken. Akiyama leerde drie Hakuda-technieken en 28 methodes om iemand, die het bewustzijn 
verloren had, weer bij te brengen. 
Terug in Japan wilde Akiyama de door hem bestudeerde technieken gaan onderwijzen, maar omdat hij zich 
maar een paar technieken eigen had gemaakt, begonnen zijn leerlingen zich al snel te vervelen en verlieten 
hem. Hij heeft zich uiteindelijk 100 dagen teruggetrokken om te mediteren in de Tenijntempel in Tsukushi, 
alwaar hij 300 technieken ontwikkelde.  Eén van de vragen die Akiyama zich daarbij kennelijk had gesteld 
moet zijn geweest: “Wat als een sterker persoon dan hij zich ook de technieken eigen zou maken “.  
 
Volgens de legende vond hij in de winter zijn antwoord. Hij zag hoe de takken van een kersenboom en een 
wilg verschillend reageerden op het gewicht van gevallen sneeuw. De takken van de kersenboom braken 
namelijk af, de takken van de wilg gaven mee en daardoor gleed de sneeuw er vanaf. Akiyama had 
daarmee de oplossing voor zijn dilemma: “ meegeven om te overwinnen “. Met deze gedachte als 
uitgangspunt, lukte het Akiyama om zich uit de meest moeilijke grepen te bevrijden. 
Vervolgens richtte hij de school “Yoshin Ryu“ op, dat “school met pit van een wilg” betekent.  
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
Japanse oorsprong en ontwikkeling 
 
Yoroi Kumi Uchi 
 
Het bestaan van worsteltechnieken voor gepantserde krijgers hebben een lange geschiedenis in Azië. De 
bewijzen hiervan gaan terug tot de 10e eeuw. De worsteltechnieken werden toegepast wanneer een 
tegenstander te dicht was genaderd voor het gebruik van boog of speer. Het harnas bood namelijk een 
redelijke bescherming tegen het zwaard. Door de bescherming van het harnas hadden schoppen of slagen 
helemaal geen effect. Dit betekent niet dat Yoroi KumiUchi een ongewapende kunst was. Geen enkele 
traditionele Japanse krijgskunst sluit trouwens het gebruik van wapens uit. Iedere Japanner, man, vrouw of 
kind droeg namelijk in die tijd immers altijd een dolk bij zich. 
 
Yotsu Gumi 
 
De feitelijke basis van Yoroi Kum iUchi is Yotsu Gumi, een symmetrische houding, waarin twee 
tegenstanders elkaar met beide handen vasthouden, zonder daarbij elkaars harnas vast te pakken. 
Perfecte beheersing van Yotsu Gumi was belangrijk, om een goede balans te blijven behouden, bij het 
bewegen en pareren van een aanval. Bij het werpen van de tegenstander op het slagveld was het tevens 
van (levens)belang om te kunnen blijven staan. Dit duidt reeds op een verband tussen Yotsu Gumi en het 
moderne Ju Jitsu en het hiervan afgeleide Judo. 
Vanuit de eerder omschreven positie, Yotsu Gumi, wist de meest geoefende strijder  op welk moment hij 
zijn linkerhand moest loslaten om een steekwapen te grijpen, waarmee hij door het harnas van de 
tegenstander kon stoten. Dit steekwapen zat in de gordel op de rechterheup, met het handvat naar links, 
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zodat het met de linkerhand achter de rug kon worden getrokken. De rechterarm, geblokkeerd door de 
tegenstander, zat namelijk in de weg om een wapen voor langs te trekken. Het gebruikte steekwapen 
betrof een zogenaamde Yoroi Doshi, een speciaal soort steekpen, met een driehoekige dwarsdoorsnede 
die speciaal gehard was om door een harnas te kunnen stoten. Het gebruik vergde perfecte timing, een 
fout betekende vaak de dood.  
 
Er bestonden blokkeringen en grepen om de tegenstander te beletten zijn steekwapen te trekken. Een 
gewoon mes kon ook gebruikt worden, maar dan was nog grotere precisie bij de steek nodig. De eerste 
gedocumenteerde school die deze technieken systematisch bestudeerde was de 15de-eeuwse Tsutsumi-
hozan Ryu.    
         
Samoerai 
 
De term samoerai betekent “hij die dient” . Het waren van oudsher zogenaamde huursoldaten. Ze dienden 
daarbij hun meester ( Daimyo=landheer ). De samoerai in deze periode, tussen 1200 en 1600, waren vooral 
militairen die in het Japanse kastesysteem tot de krijgerklasse behoorden. 
 
In een latere periode, de Edo-periode tussen 1603 en 1867, bekwaamden de samoerai zich niet alleen in 
het gebruik van het zwaard (Ken-Jitsu) maar oefenden zij ook het Ju Jitsu of Yawara. Voor de samoerai 
werd het Ju Jitsu of Yawara een gemonopoliseerde training, nodig voor het vervullen van hun belangrijke 
functie binnen de Japanse maatschappij destijds. De samoerai verloren in der loop der tijd geleidelijk aan 
steeds meer hun militaire functie. Tegen het eind van de Edo-periode, waren de samoerai een soort 
ambtenaren geworden, waarbij hun wapens slechts een ceremoniële functie vervulden. De samoerai 
werden langzamerhand ook geacht meer cultureel en letterkundig onderlegd te zijn. De nadruk kwam 
steeds meer te liggen op zelfverbetering in plaats van zelfverdediging. 
Later, in de Meji-restauratie, einde 19e eeuw, vonden nog meer hervormingen plaats waarbij ondermeer 
de krijgersklasse (samoerai-klasse) werd afgeschaft en uiteindelijk het dragen van het samoeraizwaard 
werd verboden. 
 
Bushido betekent de weg van de krijger en was de erecode van de samoerai. Het was een strikte code 
betreffende loyaliteit, toewijding en eer. Deze erecode was beïnvloed door het Boeddhisme en Shintoïsme, 
hetgeen betekent: “de weg der goden”. De kern van deze godsdienst is dan ook de verering van Kami, 
spirituele krachten in de natuur en waar moed, trouw, eer en onverzettelijkheid de boventoon voeren. 
Wanneer een samoerai niet handelde of leefde als omschreven in de erecode, dan kon hij veroordeeld 
worden tot Seppuku (rituele zelfdoding) 
 
 De 7 basiswaarden van de Bushido zijn, Gi (eerlijkheid en rechtvaardigheid), Yuu(dapperheid en moed), Jin 
(leef sober, medeleven tonend), Rei beleefdheid, respect, Makoto oprechtheid, waarheid, Meiyo (eer, 
glorie) en Chuugi (toewijding en loyaliteit) 
 
De bekendste en meest legendarische samoerai is Myamoto Musashi( 1584-1645). Deze samoerai was van 
adellijke afkomst, afkomstig uit de omgeving van Tokyo. Hij is bekend geworden om een aantal duels die 
hij opmerkelijk genoeg al op zeer jonge leeftijd won. Hij is ook één van de samoerai die een boek heeft 
geschreven. Hij legt daarbij Kendo en strategie in 5 hoofdstukken uit. Musashi staat bekend als Kensei, 
Zwaardheilige 
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Ryu’s 
 
Vanuit de opleiding tot Japanse krijger of samoerai waren er technieken voor het ongewapend vechten. 
Hiermee kon de samoerai op het slagveld, wanneer hij was ontwapend  met de blote hand verder vechten. 
De samoerai leerden destijds in scholen die elk van elkaar verschilden, de zogenaamde Ryu. Door de 
verschillende scholen waren de toegepaste technieken ook bekend onder verschillende namen, waaronder 
YAWARA, TAIJUTSU, WAJUTSU, KUMI UCHI. Nieuwe technieken werden zorgvuldig door hen als familie- of 
schoolgeheim bewaard. In de periode van de 16e tot de 19e eeuw waren er bekwame meesters die 
scholen (ryu) oprichtten, ieder naar zijn eigen opvatting met hun speciale technieken, die werden 
opgetekend in geheime geschriften (Densho). Ook werden in deze periode slag- en traptechnieken 
toegevoegd, voornamelijk onder invloed van het Chinese ch'uan fa ("vuistweg"), of Kempo in het Japans. 
Een andere ontwikkeling van deze periode was de nadruk op zelfverbetering in plaats van zelfverdediging.  
Het is opvallend, dat bijna al deze scholen zijn ontstaan in het hart van Japan.  
 
 
In de laatste helft van de 18e eeuw kreeg het Ju Jitsu eveneens vaste voet in diverse provincies, totdat het 
begon terug te lopen met de dreigende val van het feodalisme. 
 
Hieronder zijn een aantal van deze Ryu in zoveel mogelijk chronologische volgorde weergegeven, met 
daarbij tevens zoveel mogelijk, de datum van oorsprong, vermelding van de stichter en de specialisatie. 
 
Takenouchi-Ryu (ca. 1532), De oudste school, waar Kogusoku (kunst van het vastpakken en onder controle 
houden) werd beoefend. 
 
Jikishin-Ryu( midden 16e eeuw), Terade Kanemon Masashige, had de naam Judo reeds gebruikt, zoals 
sommige historische werken vermeldden. Ne-waza technieken. 
 
Kito-Ryu is (vermoedelijk) opgericht in het midden van de 17e eeuw door Ibaragi. Fukuno Shichiroemon 
was de tweede leraar; hij leerde vermoedelijk van Chin-Genpin. Op deze school werd veel aandacht 
besteed aan Nage-waza, terwijl ook Kata werden ontwikkeld.  
 
Kiushin-Ryu, (ca.1717) Nagakatsu. 
 
Sekiguchi-Ryu, (midden 17e eeuw),SekiguchiiYarokuemon Ujimune. Bekend om zijn Kenjitsu, Iaijitsu, 
KyushoJitsu 
 
Shibukawa-Ryu, (1684)  
 
 
Yoshin-Ryu, (ca 1732) stichter Akiyama Sinobu (arts uit Nagasaki) of Miura Yoshin (arts uit Nagasaki 
vermoedelijk dezelfde man), Meegeven met kracht, 300 technieken. 
 
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. De stichter van deze Ryu, Iizasa Choisai Ieno, gaf aan dit vechten de 
naam Yawara-ge (vertaald Vredestichter) 
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Wijsheden van een oude Sensei 
 
 
           Het reinigen van de Dojo 

         Is als het reinigen van de geest 

         Het eerste gaat alleen sneller 

 
 

 

         De resultaten 

         Die bereikt zijn met grote inzet 
         Zijn nooit een afgang 
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CBME Awards 
Zaterdag 7 april ontving Dirk Klok de gouden 
Award en Jaap Korzelius de platina award van  het 
CBME. 
 
Het Comité Behoud Martiaal Erfgoed (CBME)  
maakt zich sterk voor de oprichting van het eerste 
nationale Krijgskunstmuseum en de collectie en 
conservatie van historische martiale objecten.  
Daarnaast is het CBME de oprichter van de eerste 
Nationale Hall of Fame voor de krijgskunsten en 
het BNK (Budo no Kokoro) predicaat voor het 
ondersteunen van goede doelen en/of ondernomen 
initiatieven om het imago van de krijgskunsten en 
vechtsporten te verbeteren. 

 
 
 

 
 

 
 
 

LEDENSERVICE 
 
Ben je verhuisd of heb je een nieuw bankrekeningnummer? Geef dit door via de website. 
 
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail naar secretaris@imaf.nl en je wordt toegevoegd aan de 
lijst. Het bestuur is altijd benieuwd naar meningen en ideeën van leden. We zijn altijd bereikbaar via e-mail 
en zijn aanwezig bij de activiteiten. 
 
 
 


