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Van het Bestuur
Beste Budo-vrienden en -vriendinnen,
Voor jullie ligt het IMAF-Budo Magazin.
Door middel van dit medium willen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de IMAFBudo-wereld. Naast de website en de Face Book-pagina.
Het Magazine is heel breed, met artikelen van budoleraren; Willem Visser, onze judoredacteur; Cor
Brouwer, onze redacteur. Maar iedereen is welkom om te schrijven, of om een artikel in te sturen.
Vermeld daar wel altijd de bron bij!
Afgelopen weekend was ik in Ierland bij IMAF-Ierland te gast i.v.m. het 40-jarig Europees bestaan. Het was
een waar Budofeest. IMAF bruist, en wij hebben met onze organisatie goud in handen! Laten wij er met
elkaar een groot Budofeest van maken.
We hebben daarbij alle leden nodig, en op de Tatami gebeurt het.
Wees welkom. Het Magazine is pas een begin.
Dirk Klok
Jullie voorzitter,

Een leuk artikel voor het IMAF-Budo Magazin of een aanrader voor een boek?
Mail je kopij of tips naar c.brouwer1@quicknet.nl
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IMAF 1e Danstage voor examenkandidaten
Zondag, 16 september 2018, werd de 1e danstage, voorafgaande aan het examen in november
aanstaande, gehouden bij Sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn. Onder leiding van Dirk Klok, Jaap
Korzelius en Cor Brouwer werden de kandidaten aan de tand gevoeld op punten uit het werkstuk. De
aanwezige kandidaten gaan op voor resp. 3e dan NJJ/Tai Jitsu (Marcel Severins en Emiel Agema) en
aanvankelijk 4 kandidaten voor NJJ/Hanbo-Kaibo Jitsu (Roel Klinkhamer, Paul Groes, Paul Huijsman en
Raimond Laan). Helaas heeft Raimond moeten afhaken vanwege een hardnekkige rugblessure. De 2e
danstage zal worden gehouden op 14 oktober aanstaande. De examenkandidaten voor Hanbo-/Kaibo Jitsu
zijn de tweede lichting die in deze discipline het examen voor 1e dan afleggen. Voor de komende danstages
en het examen wensen wij de kandidaten alvast succes. Ook nu is weer gebleken, dat de danstage een
zinvolle aanvulling op de voorbereiding van de examens is.

IMAF Budo on Tour en Lerarendag
30 september 2018, waren wij te gast op de sportschool van Nico Herbert in Ede.
Een allerhartelijkst ontvangst viel ons ten deel en tijdens de korte pauze werden we zelfs getrakteerd op
de overheerlijke taarten van mevrouw Herbert. De Budo On Tour startte met een les verzorgd door Nico
Herbert, BJJ. Na deze les een les/demo van Arnout Ruitenberg, Taichi en de invloed op de Martial Arts.
Karate door Milos Despotovic. Vervolgens een lesblok/demo door de groep van Rudy Mulderij, de
dynamische uitvoering van het E-Bo- No kata, om te eindigen met onze kampioen Jasper van Wortel met
een lesblok van het Kime-No Kata. Allemaal interessante lessen en een goede aanvulling op de reguliere
gevolgde disciplines. Het is allemaal mogelijk binnen de IMAF om kennis te dragen en te nemen, maar
bovenal te ervaren, van de verschillende Budo-disciplines. Als leraar en student bezig zijn met de
verdieping van het Budo. Wat is er mooier? Na de lessen vond onder voorzitterschap van Dirk Klok het
docentenblok plaats. Aanwezig: Nico Herbert, Jasper van Wortel, Jaap Korzelius, Dave Porcelijn, Milos
Despotovic, Cees van der Wal, Wim Stroet, Rudy Mulderij, Michel Kuenen, Rolf Coolen en Dirk Klok.
Thema bespreken van de commissies, waarvoor een uitnodiging is uitgegaan; voorzitter/technisch
directeurschap; wat kan beter en wat moet verder worden ontwikkeld?
Het bestuur, en zoals ook besproken op de laatste Algemene Leden Vergadering, wil een andere opzet van
de technische commissies. Geen Technisch Directeur meer, maar een voorzitter van een technische
commissie, die uit meerdere docenten bestaat. Met als doel ondermeer evenementen organiseren; kennis
en kunde op een hoger plan brengen; in overleg met het secretariaat Examen, de examens organiseren. De
samenstelling van de commissies werd besproken en verdere verbeteringen, zoals Jasper van Wortel
aangaf, meer het Budo On Tour-concept uitvoeren; het gratis beschikbaar stellen van lessen aan IMAFleden door IMAF- scholen, mooi punt van Rudy Mulderij. Zo ook het mooie merk IMAF meer uitstralen en
“vermarkten”; de disciplines nog populairder maken; hoe meer leden te werven zonder bij andere bonden
te ronselen; De LMA-opleiding van het FOG, het FOG.
De samenwerking met FOG, E BO Academy, Sogo Budo, de SJJI, AJBA en CJJF, de IBK, WJJF en WJJC. Hoe
kunnen wij het Ju Jitsu en Karate verder ontwikkelen. Het bestaansrecht van een bond/vereniging; het
vormen van platforms. Het inschakelen van studenten Media om Budo te promoten en wedstrijden
organiseren, de inbreng van Milos. De inbreng van de docenten was groot en betrokkenheid bijzonder.
IMAF Nederland bruist.
Dirk Klok
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IMAF 2e Danstage voor examenkandidaten
Zondag, 14 oktober 2018, vond de 2e danstage plaats. Net als bij de 1e danstage vond deze plaats bij
Sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn. Dit keer stond de danstage onder leiding van Cor Brouwer en
Michel Kuenen. Als verrassing bezocht Nico Herbert, leraar BJJ, uit Ede de danstage. Uiteraard werd deze
meteen ingeschakeld voor de voorafgaande warming-up. Ook tijdens de stage voorzag hij de kandidaten,
die opgaan voor 3e dan NJJ/Tai Jitsu, van tips met betrekking tot de diverse gedemonstreerde technieken
uit hun werkstukken. Na afloop van de stage demonstreerde Nico Herbert zijn bedrevenheid in het BJJ.
De stagedeelnemers waren Marcel Severins, Emiel Agema, Roel Klinkhamer en Paul Groes. Helaas heeft
Paul Huijsman het besluit moeten nemen om het examen een halfjaar uit te stellen. De combinatie
intensieve training, beroepsverplichtingen e.d. hebben hem daartoe genoodzaakt. Kandidaten en leraren
mogen terugkijken op een in de juiste Budo-sfeer verlopen stage.
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Basisfilosofie van Judo door Willem Visser
PEDAGOGISCH SPEL & PERSOONLIJKHEIDSVORMING.
Judo bestaat uit veel bewegen en zeer snel reageren.
Deze facetten vergen veel van het concentratievermogen en van de evenwichtsfunctie.
Judoka zijn in hun training en spel volledig op elkaar gericht in een spel van actie en reactie met als doel
elkanders balans te verstoren en de eigen balans te bewaren. De momenten van actie en reactie volgen
elkaar zeer snel op, terwijl ook statische en dynamische momenten elkaar afwisselen, steeds weer met
hetzelfde doel: de ander uit evenwicht brengen en zelf het evenwicht bewaren.
Naast concentratie is de gecoördineerde toepassing van bio-mechanica van groot belang en ook hierdoor
wordt judo een snelle, dynamische en complexe vorm van bewegen.
De bewegingen in Judo moeten snel worden uitgevoerd om de tegenstrever niet in de gelegenheid te
stellen een goed motorisch antwoord te geven. Tegelijkertijd moet worden gereageerd op de telkens
veranderende houding en beweging van de andere judoka.
Dit vergt veel van de concentratie en de coördinatie en tevens van de evenwichtsfunctie.
Judo is een tweekampspel, waarbij balans verstoren en het bewaren van de balans de gronddimensies zijn.
Doordat judoka volledig op elkaar gericht zijn, wordt scherp waarnemen ontwikkeld.
Als men resultaat wil hebben dan moet men zich geven, men moet laten zien en men moet uit zichzelf
treden, terwijl de aandacht en concentratie bij de tegenstrever zijn.
Men bereikt door Judo een toestand van evenwicht en beheersing, hetgeen uitgebouwd kan worden tot
een morele cultuur. Dit is een levenshouding, waarbij de mens leert onbevreesd te zijn en waarbij moed en
innerlijke rust wordt aangekweekt. Dat openbaart zich vooral door onmiddellijke aanpassing in alle
omstandigheden.
Men ervaart de voor- en nadelen van offensief en defensief handelen en men leert offensieve en
defensieve types te onderscheiden.
Men leert dat vallen relatief is en dat de kunst van het valbreken niet alleen noodzakelijk is voor de
veiligheid, maar ook voor de uitschakeling van de angst.
Angst speelt een zeer belangrijke rol in het handelen van de mens. Het onderkennen van angst is een
belangrijke stap naar zelfvertrouwen.
Men leert dat men kan opstaan en dat men moet opstaan.
Men leert dat iedereen kan falen en dat men steeds weer opnieuw moet inzetten, als je tenminste mee
wilt blijven doen.
Men leert grenzen te verleggen en men wordt zich bewust van de gelijkheid aan de andere mens.
De Judo-gewoonten, het ritueel, zijn sterk doordrongen van respect voor de ander en de zorg voor de ander
en er wordt rekening gehouden met de kleinere of minder sterke. Hierbij leveren rust en harmonie een
bijdrage.
Judotraining is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten en leidt ertoe, dat men zich minder afhankelijk
opstelt ten opzichte van anderen, dat men zich meer toont en meer uit zichzelf treedt.
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Men gaat de wereld met eigen ogen zien, omdat men voortdurend bezig is de eigen balans te bewaren.
Hierdoor wordt men minder conformistisch, omdat men de eigen kwaliteiten leert kennen en ook leert
uiten.
Door Judo-beoefening ontstaat een toestand van actieve gelatenheid, bescheiden, gericht,
geconcentreerd, meegaand en ervaren, niet geleid door angst, met een grote realiteitszin, waardoor een
vermogen ontstaat tot adequaat reageren in alle situaties: het gevolg van trainen in offensief en
defensief handelen, balans bewaren, winnen en verliezen, slagen en falen, vallen en opstaan, in
overtuiging van elkaars gelijkheid!
“Judo is de weg naar het doeltreffendste gebruik van lichamelijke en geestelijke kracht. Door te oefenen in
aanval en verdediging, ontwikkelt het lichaam en de ziel en wordt geestelijke inhoud een deel van het
wezen. Op die manier is men in staat om zichzelf te vervolmaken en iets van waarde te zijn voor de wereld.
Dit is het einddoel van de Judo-discipline. Ieder die van plan is de Judo-weg te vervolgen moet bovenal deze
lering in het hart griffen.” (Jigoro Kano, grondlegger judo.)
Willem Visser.
( Red.: De ingekleurde tekstonderdelen zijn overeenkomstig de originele tekst)

7

IMAF-Nederland

Haiku en wijsheid van de sensei

De oude Sensei
Zijn geest nog scherp als het zwaard
Strijdt nu met woorden

Het resultaat
Behaald met grote inzet
Kan nooit een afgang zijn
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IMAF Ledenservice
Ben je verhuist 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. Wij zijn altijd bereikbaar via e-mail
en zijn aanwezig bij de activiteiten.
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