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Van het Bestuur
Kaibo Jitsu No Kata – techniekserie - artikel Cor Brouwer
Daito ryu/Aikijutsu – artikelen (uit Hajime) aangeleverd door Cees de Jongh
(vervolg)
Haiku en wijsheid van de oude Sensei

Van het Bestuur

Beste Budo vrienden en vriendinnen,
Voor u ligt het Budo Magazine.
Door middel van dit medium willen wij u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in de IMAF Budo-wereld. Naast de website en de Face Bookpagina.
Nog steeds heeft het Corona-virus ons in haar greep. Gedurende 8 maanden
moeten wij constant rekening houden met het weer oplaaien van de
pandemie. Alertheid en het strikt volgen van de richtlijnen, die ons door het
RIVM zijn “opgelegd”, moeten zoveel mogelijk worden aangehouden, zoals de
1,5 mtr.- regel, hygiëne en het thuisblijven bij verschijnselen die op Corona
kunnen wijzen.
Allereerst zijn mijn gedachten bij de slachtoffers van dit virus en ik wens de
nabestaanden of familieleden en naasten erg veel sterkte toe.
Onze Dojohouders verkeren nog steeds in onzekerheid. Wanneer kunnen weer
activiteiten worden georganiseerd, die eerst zo vanzelfsprekend waren, zoals
lessen, wedstrijden, budodagen, examens etc. Velen hebben hun creativiteit
laten gaan en proberen binnen de lijnen van het toegestane enige activiteit te
ondernemen. Met verlangen wordt uitgekeken naar een periode waarin al het
bovenstaande weer mogelijk is.
Iets anders moet mij nog van het hart.
Regelmatig zie ik op FB, YouTube en andere social media uitingen van mensen
die zichzelf Bushido, Budoka noemen. Ze dragen vaak de mooiste banden en
hebben de hoogste dangraden of zijn op weg om die te halen. Ik veroordeel ze
niet. Want wie ben ik om te oordelen? Ik ben gewoon een nederige dienaar van
onze nobele vechtsporten.

Ik sta echter versteld van het feit, dat de zeven deugden van Bushido niet bij
iedereen bekend lijken te zijn. Daarom breng ik deze graag onder uw aandacht
en wees oprecht en eerlijk tegen uzelf, of u deze waarden naleeft, of dat deze
waarden alleen als decoratie aan de muur mogen hangen. Net als de vele
diploma's en graden.
Het gaat over de waarden in de Martial Arts: Rechtvaardigheid, moed,
menslievendheid, respect, oprechtheid, eer en loyaliteit. Daarbij zeker niet te
vergeten schoonheid, liefde, passie en harmonie.
Veel leesplezier en ik hoop jou dit jaar weer op de tatami te mogen ontmoeten.
Dirk Klok
Jouw voorzitter,

Ryu Kaibo Jitsu No Kata – Artikel van Cor Brouwer
Ryu Kaibo Jitsu No Kata

Het Ryu Kaibo Jitsu No Kata is een aanvulling op de eerder gepubliceerde katas
Ryu Jitsu No Kata en Ryu Hanbo Jitsu No Kata. Deze katas vormen een
onderdeel van de Tai Jitsu-stijl, die in het Sportinstituut Frits van der Werff in
Hoorn wordt gedoceerd.
De bedoeling van dit kata is, om de Jitsuka kennis te laten nemen van de
mogelijkheden, die de Kaibo, bij het zich te weer stellen tegen gewapende en
ongewapende aanvallen, biedt.
Gekozen is voor technieken, die de effectiviteit van de verdediging met een
Kaibo aantonen, en die verwantschap vertonen met die van het Hanbo Jitsu.
Veel technieken, die met de Hanbo worden toegepast, zijn ook met de Kaibo
uitvoerbaar.
Als inleiding van dit kata worden een aantal technieken weergegeven waarbij
gebruik wordt gemaakt van de waaier (Tessen). De Tessen was niet alleen een
gebruiksvoorwerp, maar kon ook op diverse manieren als verdedigingswapen,
door zowel vrouwen als mannen, worden gebruikt.
De waaier werd zowel dichtgevouwen, maar ook, voor speciale snijtechnieken,
opengevouwen toegepast. De waaier was gemaakt van been/ivoor of van ijzer
(oorlogswaaier).
Nadat de waaier in onbruik was geraakt, werden de technieken, voor zover
zinvol, met de Kaibo uitgevoerd.
Het kata wordt uitgevoerd door Astrid Keizer (Tori) – 3e dan NJJ/Tai Jitsu en
Johan Bot (Uke) – 4e dan NJJ/Tai Jitsu.
De afbeeldingen te volgen van links naar rechts.
Cor Brouwer
6e dan NJJ/Tai Jitsu

Waaiertechnieken, uitgevoerd vanuit een geknielde positie van Tori en Uke.
1. Tori en Uke zitten tegenover elkaar in Za-zen.
Uke valt aan met een messnede naar de keel van Tori. Deze wijkt naar achteren en
trekt de waaier uit de linkermouw. Tori opent in dezelfde beweging de waaier en
snijdt over de keel van Uke.

2. Tori en Uke zitten tegenover elkaar in Za-zen. Tori heeft de waaier (opgevouwen)
in de rechterhand.
Uke trekt het mes en maakt een klievende beweging naar het hoofd van Tori.
Tori blokkeert de slag, maakt Tai sabaki en snijdt met geopende waaier over de ogen
van Uke.

3. Tori en Uke zitten tegenover elkaar in Za-zen.
Uke trekt het mes en maakt snijbeweging naar de keel van Tori.
Tori duikt onder de aanval door en trekt gelijktijdig de waaier uit de linkermouw.
Tori maakt Tai sabaki en snijdt met geopende waaier in dezelfde beweging over de
keel van Uke.

Ryu Kaibo Jitsu No Kata

Het Ryu Kaibo Jitsu No Kata bestaat uit:
Serie 1: Ontwapenen
Serie 2: Pakkingen
Serie 3: Omvattingen
Serie 4: Verwurgingen
Serie 5: Wapens (mes)
Serie 6: Stoten/slagen en trappen
Ceremonie:
Beide Jitsukas betreden de tatami.
Uke draagt de Kaibo verborgen in zijn linker mouw en mes in de Judogi.
Tori en Uke groeten voor de tatami; lopen naar het midden en groeten voor de Joseiki.
Tori en Uke draaien zich naar elkaar toe en nemen de uitgangspositie in.
Werkafstand bedraagt ca. 2 mtr.

Uke begint met de eerste aanval; na elke aanval nemen beiden de uitgangspositie weer in.
1.
Serie 1:
Ontwapenen
1.1

Aanval:

Slag van boven

.
Verdediging: Blokkeren met rechterarm (Jodan Uke), atemi naar
de ribben en arm doorvoeren. Onder de arm doordraaien.
Polsklem aanzetten (Kote Hineri) en aanvaller ontwapenen
en naar de grond brengen.

1.2

Aanval:

Slag van boven

Verdediging: Slag weren met Jodan Uke en schouderworp (Seoi Nage)
inzetten.
Na de worp aanvaller ontwapenen.

1.3

Aanval:

Backhandslag

Verdediging: Slag tijdig blokkeren met dubbel blok (Morote Uke).
Kaibo doorvoeren langs de zijkant van de nek van de aanvaller.
Deze naar de grond brengen en nekklem aanzetten.

1.4

Aanval:

Backhandslag

Verdediging: Slag tijdig blokken met dubbel blok (Morote Uke).
Met rechter hand pols van Uke pakken en omhoog draaien.
Met linker handkant, slag in elleboogholte.
Uke met Shiho Nage naar de grond brengen.

1.5

Aanval:

Slag van opzij

Verdediging: Slag tijdig weren met Soto Uke en gelijktijdig indraaien en
stoot of Shuto naar het gezicht van Uke.
Slagarm doorvoeren tot Shiho Nage en Uke werpen.
Vervolgens ontwapenen.

2.

Serie 2.

Pakkingen

2.1

Aanval:

Polspakking parallel

Verdediging: Kaibo van onderaf over de pols draaien en naar onderen stoten.
Volgen met slag naar het gezicht.

2.2

Aanval:

Polspakking diagonaal

Verdediging: Kaibo van onderuit over de pols draaien en van onderen af
vastpakken.
Polsklem aanzetten en verdediging beëindigen met een iHiza Geri
of Mae Geri.

detail

2.3

Aanval:

Pakking aan de revers

Verdediging: Kaibo met de punt op de middenhandsbeentjes plaatsen.
Aanvaller tot opgave dwingen.
Alternatief:
Hand met Kaibo op de borst vastzetten en de aanvaller op
de knieën brengen. Eindigen met Hiza Geri of Mae Geri.

2.4

Aanval:

Pakking aan de revers

Verdediging: Onderarm van de aanvaller met Kaibo vastzetten op eigen borst.
Door lichaamsdraai en evt. blokkeren van het been de aanvaller
werpen.

2.5

Aanval:

Pakking aan de schouder

Verdediging: Zijdelings van de aanvaller wegdraaien.
Slag met de Kaibo in de knieholte en verdediging afmaken
met nekklem.

3.

Serie 3.

3.1

Aanval:

Omvattingen
Middelaanval (armen vrij)

Verdediging: Kaibo onder de neus van de aanvaller plaatsen en hem
naar achteren duwen, of stoten. Volgen met stoot of slag.

3.2

Aanval:

Middelaanval (armen vrij)

Verdediging: Kaibo achter in de nek van de aanvaller plaatsen.
Uiteinde in eigen elleboogholte leggen en met hand op het
voorhoofd of onder de neus druk uitoefenen. Volgen met
stoot of slag naar het hoofd van de aanvaller als deze op de
grond ligt.

detail

3.3

Aanval:

Middelaanval (van achteren). Armen hoog ingesloten.

Verdediging: Met de Kaibo beide handen blokkeren.
Vervolgens de aanvaller met een links of rechts uitgevoerde
schouderworp (Seoi Nage) werpen.

4.

Serie 4.

Verwurgingen

4.1

Aanval:

Poging tot verwurging (enkelhandig)

Verdediging: Keelsteek en volgen met rechte trap(Mae Geri).

4.2

Aanval:

Verwurging (zijwaarts/tweehandig)

Verdediging: Slag met de Kaibo naar de ribben van de aanvaller.
Gelijktijdig hand tussen door steken. Stok naar de hand
brengen en arm klem aanzetten. Breng de aanvaller naar de
grond en armklem opnieuw aanzetten.

5.

Serie 5:

5.1

Aanval:

Mesaanvallen
Mesaanval (rechte steek)

Verdediging: Tai sabaki en met Kaibo de aanval afweren (Gedan Barai).
Volgen met Sokuto-Geri in de knieholte en vervolgens
verwurging met Kaibo aanzetten.

Alternatieven:
5.1.1

- Tai sabaki en met Kaibo mes uit hand slaan (op pols)
Volgen met stoot naar het gezicht

5.1.2

- Mes uit hand middels Mikatsuki-Geri-Uke. Volgen met achterwaartse
verwurging.

5.2

Aanval:

Mesaanval (rechte steek)

Verdediging: Binnenwaartse wering met Kaibo (Soto Uke).
Volgen met slag naar de hals van de aanvaller en atemi op
de plexis solaris.
(De Kaibo parallel aan de onderarm houden)

5.3

Aanval:

Mesaanval (schuin naar de hals)

Verdediging: Aanval blokkeren en gelijktijdig slag in het gezicht van de
aanvaller met de Kaibo. Kaibo onder de bovenarm langs steken.
Kaibo vastleggen op eigen pols en aanvaller naar de grond
brengen.

6.

Serie 6:

Stoten en Trappen

6.1

Aanval:

Trap recht vooruit (Mae Geri)

Verdediging: Tai sabaki en met Kaibo schop afweren met Gedan Barai.
(Als Uke groter is, Sokuto Geri knieholte)
Volgen met verwurging van achteren.

6.2

Aanval:

Cirkeltrap (Mawashi Geri) naar het lichaam

Verdediging: Schop blokkeren met vertikaal gehouden Kaibo.
Volgen met stoot naar de plexis solaris en keel.

6.3

Aanval:

Rechte stoot (Oi Tsuki) naar het lichaam

Verdediging: Tai sabaki naar buiten. Kaibo met onderste uiteinde
over de pols van de aanvallende arm slaan.
Onderlangs pakken met andere hand en aanvaller met
polsdraai naar de grond brengen.

6.4

Aanval:

Rechtse hoek (Mawashi Tsuki) naar het hoofd

Verdediging: Slag blokkeren en arm vastpakken. Kaibo in de elleboog
haken en deze naar je toe trekken. Onderarm naar achteren
duwen. Aanvaller naar de grond brengen en volgen met
slag naar het gezicht.

Na de laatste oefening nemen beiden weer de uitgangspositie in.
Groeten voor elkaar. Draaien zich vervolgens naar de Joseiki en groeten deze.
Uke en Tori draaien zich om en verlaten de tatami. Beiden groeten af voor de tatami.

Geschiedenis Daito-ryu Aikijujutsu
Artikel aangeleverd door Cees de Jongh
Artikel verschenen in Hajime!
Seiza
geest van geven en nemen. De rol van Uchidachi is om te leiden en op te
voeden, niet om de baas te spelen en pesten. Het is even erg om voor een
juiste Seiza is het van het allergrootste belang dat de rug recht is
en de nek goed gestrekt. Seiza is een sociale, beleefde, bijna onderdanige
houding. Een agressieve Seiza is dan ook een tegenstrijdigheid. Woeste
gezichten trekken in Seiza is een uitvinding van Hollywood, in het oude
Japan zou dit leiden tot een snelle onthoofding.
Welke knie eerst
Om in Seiza te gaan zitten stap je iets naar achter met de linkervoet, en
plaats de linkerknie op de grond (de tenen zijn geplooid). In Aikido en
andere op het zwaard gebaseerde krijgskunsten staat men meestal recht
met de rechtervoet eerst, en plaatst men eerst de linkerknie op de grond.
Dit demonstreert behoedzaamheid, omdat men het zwaard op de linker
heup draagt, en het trekt met de rechterhand, kan men sneller reageren
als men de linkerknie eerst op de grond plaats, de linkerhand eerst op de
mat plaatst bij het groeten, enz.
Als men echter wil tonen dat men vreedzame bedoelingen heeft, zal men
de rechterknie eerst op de grond plaatsen. Dit ziet men bijvoorbeeld in
Kyudo, het ceremonieel boogschieten, waar men met de linkervoet eerst
rechtkomt en op de rechterknie eerst gaat zitten. Dit hoewel in Warihiza,
de geknielde stand voor schieten op het slagveld, de linkerknie op de
grond is. De reden hiervoor is dat de ceremonies aan het keizerlijk hof
vooral gericht waren op het beletten van een aanslag. Het zitten met de
rechterknie op de grond maakt het moeilijker snel een schot in de richting
van de Kamiza af te vuren. In Kyudo gaat men er van uit dat men enkel
de Seiza positie aanneemt en een zittende groet uitvoert als men zeer
beleefd wil zijn, en niet als men agressie verwacht. In sommige Aikido
scholen plaatst men daarom ook de rechterknie eerst op de grond.
In vele stijlen plaatst men ook gewoon beide knieën tegelijk op de grond.
In Yagyu Shinkage-ryu, Yagyu Seigo-ryu, Noh theater, theeceremonie en
Shinto neemt men een half stapje achteruit met de linkervoet en zakt dan
met beide knieën tegelijk naar de grond. Dit is ook de aangewezen
methode als men een kimono zonder hakama draagt, tenzij men
exhibitionistische neigingen heeft. Hierbij moeten we niet vergeten dat in
vele Battojutsu kata’s de linkervoet vooruit gezet wordt bij Nukitsuke (het
trekken van het zwaard), in het bijzonder in de Yagyu stijlen. In
ongewapende stijlen zou het eigenlijk geen verschil maken welke knie
men eerst op de mat zet.
Overlappen van de tenen
Plaats uw tweede knie op de grond, leg de tenen plat en ga zitten op de

binnenkant van de voeten (tussen de hielen). De grote tenen raken elkaar
of mogen lichtjes overlappen. Het hangt af van de omstandigheid en uw
geslacht of de rechterteen over de linkerteen mag of omgekeerd, maar
veel belang moet u daar niet aan hechten. Dit is de minst vermoeiende
Seiza. Het laten overlappen van de tenen kan de druk op de wreef van de
voeten verminderen, maar kan anderzijds de knieën meer belasten. In
Iaido en andere gewapende stijlen waar men snel moet rechtkomen, zit
men niet tussen de hielen. De enkels worden dichter bij elkaar gehouden,
ongeveer zoals in Kiza (Seiza met de tenen in de mat geplooid), met de
hielen onder het achterwerk, en de knieën meer recht vooruit gericht.
Ideaal blijft er ook enige ruimte tussen de dijen en de kuiten. Dit is echter
moeilijk lang vol te houden.
Soms ziet men mensen de voeten over elkaar leggen, maar dit is fout,
het verbreekt het evenwicht en maakt het onmogelijk om de rug recht te
houden. Bovendien kan in die positie een aanvaller u gemakkelijk
klemzetten door op uw bovenste voet te gaan staan indien u ongewapend
bent. Nog belangrijker, deze houding is zeer informeel, om niet te zeggen
onbeleefd, boeren en Chonin zitten zo, maar een Samurai niet, zeker niet
op formele gelegenheden (en training in de krijgskunsten in een zeer
formele gelegenheid).
Afstand tussen de knieen
De knieën staan ongeveer 2 vuistbreedtes uit elkaar, voor vrouwen 1
vuistbreedte. Zorg dat uw knieën niet zo ver uiteen staan dat men u een
stamp tussen de benen kan geven.
Positie van de handen
De handen liggen rustig op de bovenste helft van de dijen, de vingers zijn
bijeen en iets naar binnen gedraaid. De schouders moeten absoluut
ontspannen hangen, en mogen niet opgetrokken zijn. Zorg dat uw
ellebogen niet uitsteken, hou ze tegen het lichaam, maar niet
krampachtig. Plaats ook uw handen niet op uw knieën met de duimen
naar buiten; iemand die naast u zit kan zo gemakkelijk een klem
aanzetten (bv. Een Aikido Sankyo).
Om recht te staan uit Seiza is het belangrijkste ook weer dat u de rug en
het hoofd rechtop houdt, en niet voorovergebogen en steunend op uw
knieën of op de grond als een bejaarde opstaat.
Let op de rechte rug en nek, bij het groeten en bij het rechtstaan of gaan
zitten.
Probeer bij het gaan zitten of rechtkomen op dezelfde plaats te blijven.
Sommigen zetten de voet een stap vooruit bij het rechtkomen of achteruit
bij het neerzitten, met Hanmi Handachi als tussenpositie. Het nadeel
hiervan is dat u bijna twee stappen vooruit komt bij het rechtstaan en
twee stappen achteruit schuift bij het neerzitten. Spring niet recht en laat
u ook niet neervallen, u moet gaan zitten “zoals de dauw zich zet op het
gras” en rechtstaan “zoals mist opstijgt van een veld”.

Artikel verschenen in Hajime!
Uchidachi & Shidachi
Nishioka Tsuneo
Uchidachi, "slaand zwaard" Shidachi, "uitvoerend zwaard"
Deze tekst is gebaseerd op een hoofdstuk in Nishioka
Tsuneo's boek Budo-teki na Mono no Kangaekata: Shu, Ha, Ri.
Het hart van Bujutsu is Rei. De taak van de leraar is dit over te brengen
op de leerlingen. Als deze overdracht faalt, ontwikkelen de leerlingen
mogelijk een verkeerde instelling en de ware betekenis van de training
gaat verloren. Helaas is er vandaag in het Japanse budo veel
machtsmisbruik. Volgens mij zijn er weinig leraren die de principes van
Budo juist overbrengen. Rei is kunstmatig geworden, zoals in een vroeg20ste eeuwse Japanse militaire hierarchie. De ware betekenis van Rei
komt niet meer tot uitdrukking. Het lijkt wel dat we enkel de slechtste
kanten van de Japanse cultuur en tradities bewaren.
Bujutsu leidt tot Rei. Ideaal is de leraar een voorbeeld dat de leerlingen
naar iets hoger voert. Rei is een uitdrukking van nederigheid tegenover dit
hogere. Maar velen vergeten alles over Rei als hun graad en kunde
toeneemt. Zij die niet evenveel aandacht besteden aan de ontwikkeling
van de geest dan aan de verbetering van hun techniek vergeten al gauw
de bescheidenheid van echte Rei. Ze worden overmoedig, trots en
arrogant. Geestelijke ontwikkeling en techniek zijn nogal verschillend en
er is niet altijd een verband tussen de twee.
Training in Jojutsu is zo prachtig omdat het kan leiden naar ontwikkeling
op beide vlakken; geestelijke groei leidt tot betere techniek en
omgekeerd. Echter, als de technieken oppervlakkig worden aangeleerd
zullen leerlingen in verwarring raken. Als enkel op techniek gelet wordt
kunnen nog grotere misverstanden ontstaan. We moeten nooit het
polijsten van de geest uit het oog verliezen. Dit is enkel verzekerd onder
een meester leraar. De meeste mensen hebben een verkeerd idee over
wat een meester is. Ze beschouwen een meester als hetzelfde als een
lesgever of een senior. Helaas is het ego meestal evenredig met het
technisch niveau. Mensen met hoge rang of een certificaat nemen te
gemakkelijk aan dat ze een meester zijn omdat ze een federatie of een
Dojo en leerlingen hebben. Dit is een vergissing.
Eén van de mooiste uitdrukkingen van Rei ligt in het samenspel tussen
Uchidachi, hij die de techniek ondergaat, en Shidachi, hij die de techniek
uitvoert. Helaas wordt dit zelfs door leraren vaak mis begrepen. Vooral
in de klassieke tradities is er een belangrijk verschil tussen de rol van
Shidachi en Uchidachi. Ze hebben een heel verschillend psychologisch

gezichtspunt. Het is essentieel dat dit bewaard blijft. Ik geloof dat het
verschil tussen de rollen de essentie is van katatraining. Ik heb ervaren
dat het zelf niet de moeite is te trainen als de partners geen goed begrip
van deze rollen hebben.
Voor een buitenstaander lijkt het dat Uchidachi “verliest” en Shidachi
“wint”, maar er zit meer achter. Uchidachi moet de geest hebben van een
ouder. Uchidachi leidt Shidachi door een oprechte aanval aan te bieden;
dit laat Shidachi toe juiste verplaatsingen te leren, gevechtsafstand,
geestelijke scherpte, en gevoel voor openingen. Uchidachi moet naast
correcte techniek ook bescheidenheid bezitten. De rol van Uchidachi is
vitaal, vroeger was het enkel aan de meest gevorderden toegestaan de rol
van aanvaller te spelen en de techniek te ondergaan, om zeker te zijn dat
ze goed konden aanvallen, de juiste ingesteldheid hadden en de rol van
Uchidachi begrepen. Uchidachi moet een voorbeeld zijn van zuivere en
doelgerichte aanvalslijnen, en moet ook intensiteit en een gevoel voor de
ernst van een gevechtssituatie overbrengen.
Als Uchidachi de ouder of leraar is, dan is Shidachi het kind, de leerling.
Het doel voor Shidachi is de kunde eigen te maken die aangeboden wordt
in de aanval van Uchidachi. Helaas zien vele leerlingen dit als het testen
van hun kracht en techniek tegen die van Uchidachi. Deze competitie leidt
hen niet tot betere techniek noch geestelijke groei, omdat de juiste relatie
tussen Shidachi en Uchidachi vertroebeld werd. Het is het uitvoeren van
de technieken met de juiste ingesteldheid die deze groei toelaat.
De rollen van Uchidachi en Shidachi zijn onafhankelijk van de graad of
ervaring van de deelnemers. Door training moeten beiden leren geven en
ontvangen. Alleen zo is technische en geestelijke groei mogelijk. Helaas
denken mensen soms dat Jo-training enkel dient om de bewegingen van
buiten te leren. Er zijn zelfs leraren die verklaren dat het doel van Shinto
Muso-ryu Jojutsu is te leren om met een stok een zwaard te verslaan. Dit
is een fout. Als dit zo doorgaat zal Bujutsu uitsterven omdat techniek noch
geest zullen verbeteren.
Vandaag zijn er weinig mensen die deze rollen correct kunnen uitvoeren.
Dit idee is echter een fundamenteel kenmerk van klassiek Bujutsu.
Vanzelfsprekend is er een groot verschil tussen proberen de juiste geest
te bewaren maar daar niet perfect in slagen, en een volledig gebrek aan
begrip en inzet in die richting. Dit verschil is duidelijk voelbaar in de
dagelijkse training voor hen die correcte training ervaren hebben. Mijn
vrees is echter dat vandaag zeer weinig mensen dit concept begrijpen. In
de toekomst zullen er nog minder zijn. Mensen zien niet meer in dat
Uchidachi en Shidachi de essentie is van Budo-training.
Ik ben overtuigd dat de belangrijkste les die ik ontving van Shinto
Muso-ryu en Shimizu Takaji Sensei de rollen van Uchidachi en Shidachi

in kata’s. Het is onmogelijk correkt de Japanse tradities door te geven
zonder de Shidachi te zien proberen Uchidachi te vernietigen.
Shimizu Sensei nam altijd de rol van Uchidachi, zelf met beginners was hij
altijd aandachtig en ernstig. Deze geest is moeilijk te ontwikkelen, het is
iets heel anders dan een gevorderde die op anderen wil indruk maken met
zijn kunnen en hen neerbuigend behandelt. Het is zo makkelijk om in de
val van competitief gedrag te lopen.
Uchidachi leert Shidachi door zichzelf op te offeren, zich te laten ‘doden’.
Training is waardeloos zonder begrip van deze zelfopoffering. Het is deze
inzet die Shidachi toelaat zijn eigen geest te ontwikkelen. Bujutsu leert
ons niet winnen of verliezen, maar om anderen te helpen groeien. Dat is
de geest van Budo. Het is deze geest die we moeten trachten te
verwerven.

Haiku en wijsheid van de oude Sensei
Gestaag vallen zij
Jaren aan de levensboom
Als dorre blad’ren

In de hand van de meester
Zijn de pen en het zwaard dodelijk

Van de redactie
Het IMAF-magazin is bedoeld om artikelen wetenswaardigheden, nieuws e.d.,
de diverse disciplines betreffende, onder de aandacht van de leden te brengen.
Daarvoor hebben wij jullie medewerking nodig, om het IMAF-magazin interessant en lezenswaardig te houden. Graag doe ik een beroep op de IMAF-leden
van de disciplines Karate, Aikido, Iaido, etc. om copy voor het IMAF-magazin in
te sturen.
Copy kan gestuurd worden per e-mail (graag in Word) naar Cor Brouwer, e-mail
c.brouwer1@quicknet.nl.
Aangezien de Budo-activiteiten als gevolg van het Corona-virus vooralsnog zijn
stilgelegd, ontbreken de gebruikelijke verslagen van danstages, Budo on Tour
en examens.

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.

