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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 Book‐pagina. 
 
Wij allen hebben momenteel met een bijzondere periode in de geschiedenis te 
maken. Het Corona‐virus eist haar slachtoffers en beperkt ons in ons dagelijks 
leven, de wereld op zijn kop. U allen wens ik veel sterkte, gezondheid en 
veiligheid toe. 
 
Mentaal is het omgaan met Corona ook zwaar. Kinderen thuis, ouders thuis 
werken, school, lesgeven, niet naar de dojo, sporten, familie missen etc etc. In 
deze tijden merk je ook de staat van uw mentale vorming. 
 
Ook onze dojo‐houders wens ik veel sterkte en succes toe. Een zware en 
moeilijke periode, die niet meer te lang mag duren. Het duurt te lang, is de 
tekst van een liedje en zo is het wel. Ook wens ik u veel creativiteit toe om uw 
leerlingen alternatieven te bieden. 
Afgelopen periode heb ik veel You tube‐ilmpjes, uitnodigingen tot webinars 
mogen zien. Budo leeft en blijft leven, daar zorgen wij allen voor. 
 
Om ook de IMAF levendig te houden stel ik voor, dat u uw persoonlijk verhaal 
naar Cor Brouwer, onze redacteur, stuurt; e‐mail adres: 
c.brouwer1@quicknet.nl. 
Dus wie bent u, favoriete techniek, wie waren uw leraren, wat heeft u van hen 
geleerd, gewoon hoe staat u in de Budo, een vormvrij verhaal en zo houden wij 
de verbinding met elkaar. 
 



 

 

Naast de IMAF Nederland hebben wij de labels WJJF‐WJJKO 1976 en de AJBA 
Nederland. Dit om zoveel mogelijk Budo aan u te bieden. Nationaal en 
Internationaal. 
Binnenkort zal AJBA Nederland in de dojo van Budogym Katwijk een stage 
organiseren in Katwijk aan de Rijn, 14 augustus van 13.00 – 16.00 uur. Kosten 
15 euro per persoon met certificaat van deelname.  
Lesgevers zullen zijn Mladen Burazerovic, president AJBA, Nico Waerts en 
Dirk Klok. 
 
Verder hebben wij de Willem Ruska hal op Papendal  voor 28 november 
gereserveerd. We gaan weer veel  organiseren vrienden. Het wordt tijd om te 
trainen, te leren en te ontwikkelen en ….elkaar te ontmoeten. 
 
Wederom een boeiend nummer door onze redacteur Cor Brouwer, dus met 
zorg samen gesteld. 
 
Veel leesplezier en ik hoop jou wederom dit jaar op de tatami te ontmoeten. 
 
 
Dirk Klok 
Uw voorzitter, 
 
 
 
 

 
 



 

 

         
 
 
 



 

 

Haiku en wijsheid van de oude Sensei 
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UITNODIGING 
Op 14 augustus is het eerste AJBA Seminar. Een stage met Aikibudo, 
JuJutsu en Karate-do. 
 
Toegang tot dit seminar is  €15  voor leden van AJBA en IMAF-Nederland.
Aan het einde van het seminar ontvang je het deelnamecertificaat. 
 
Er zijn op dit moment nog 16 plekken beschikbaar. Vol=Vol 
 
Opgeven bij: Cees de Jongh (chjdejongh@gmail.com)
 

 

 
  

 

 



 

 

 
Wie ben ik….? 

 

                 
 
Het moet eind 1982 of misschien het begin van 1983 geweest zijn dt ik voor het 
eerst in mijn leven op de Tatami stond. Aanleiding was een advies van een van 
de portiers (uitsmijters) van Restaurant ‐ Discoteek “De Nadorst” in Blokker. 
Daar  werkte  ik  als  een  soort  “all‐round”  medewerker  in  de  keuken,  in  de 
discotheek  en  op  zondag  in  de  snackbar.  Een  aantal  keren  als  een  leerling‐
kelner bij grote partijen en met Kerst met het in‐ en uitserveren.  
 
In  het  weekend,  meestal  de  zaterdagavond,  was  het  weleens  te  gezellig  en 
gebeurde  er  wel  eens  wat.  Dan  vielen  er  wel  eens  klappen  en  moesten  de 
portiers optreden. Dat ging niet altijd zonder slag op stoot. Een van die keren 
kan  ik  een  persoon  die  het  op  mij  voorzien  had  redelijk  voor  blijven.  Was 
namelijk  licht, bewegelijk en snel. Een van de portiers, had dit  in de gaten en 
merkte aan het eind van mijn dienst op dat het misschien wel een idee zou zijn 



 

 

om aan  Jiu  Jitsu  te  gaan doen. Nog nooit  van  gehoord, maar Harry wees mij 
richting een leraar die een aantal jaar daarvoor begonnen was met lesgeven in 
Hoorn.  Harry  had  zelf  bij  Kui  Sun  getraind,  op  de  Eerste  Helmerstraat  in 
Amsterdam. Zo gezegd, zo gedaan. 
 
Daar stond ik dan. Geen idee wat ik moest doen en wat zou gaan gebeuren. Liet 
het  allemaal  over mij  heen  komen. De  eerste  les  bij  Cor  Brouwer,  Sensei  Tai 
Jitsu. Eind 1983 behaalde ik daar mijn 5e Kyu, de gele band. Het klikte eigenlijk 
meteen. Trainingen waren wel zwaar, fysiek, maar ook mentaal. Heb toch wel 
diverse  ‘klappen’  gehad.  Maar  altijd  de  hulp  en  kameraadschap  beleefd 
waardoor  we  weer  verder  en  door  gingen.  Vaste  maatjes  als  Wil  Takken, 
Stephan Schrander, Marcel Severins, Rob van der Waals en nog vele anderen 
kleuren de herinneringen van mijn begin tijd op de Tatami. 
 
Later maakte ik ook kennis met ander leraren binnen de sportschool, Frits van 
der Werff, met Jitsu en Judo; Chris de Jonge met Jitsu en Aikido, en  later ook 
Harm Massee met het Wado‐Karate. Daarna ook bij Cor met Nunchaku‐Jitsu op 
zaterdagochtend. Veel getraind en veel geleerd.  
 
Wat mij het meeste aansprak, denk ik achteraf, was het zoeken om met zo min 
mogelijk inspanning het gewenste resultaat te verkrijgen. Het proces, of beter, 
het concept van bewegen, de dynamic, het gebruik maken van mijn lenigheid, 
snelheid en combinatie vermogen om niet  te hoeven afkloppen was voor mij 
een sport op zich. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat  ik gewoon een hele 
luie Budoka moet zijn.. 
 
Alles resulteerde in 1992 in een eerste Dan Jiu Jitsu. Examen gedaan bij de Judo 
Bond  Nederland.  Had  toen  de  smaak  goed  te  pakken  en  heb  mij  toen 
opgegeven voor Jitsu leraar A. 25 zaterdagen in 1 jaar naar Nieuwegein. Al snel 
werd duidelijk dat met een zwarte Gi op de Tatami daar weinig vrienden kon 
maken.  De  toon  was  gezet..  De  laatste  20  lesdagen  maar  een  Judo  Gi 
meegenomen. De pikante details beschrijf wel eens een keer voor een andere 
gelegenheid.  
Nadat  ook  Jitsu  Leraar  B  diploma was  behaald  ben  ik  in  1996 begonnen met 
lesgeven  voor  de  sportschool  waar  ik  mijn  eerste  stappen  heb  gezet, 
Sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn. 
 
Vlak  daarna  hebben  wij  als  Jiu‐Jitsu  Groep  de  overstap  gemaakt  van  de  JBN 
naar  IMAF Nederland. Sfeer en contacten voelden anders aan dan bij de  JBN, 
het gevoel was gewoon goed. 



 

 

 
Omdat ik analytisch van aard ben en van nature nieuwsgierig probeer ik zoveel 
mogelijk te ’snappen’ hoe technieken werken. Een techniek of beweging moet 
‘kloppen’, moet logisch zijn. Dan kan ik er wat mee. Dan kan ik het verhaal van 
de  techniek ook veel beter onthouden. Precies als  in mijn werk. Ben sinds 22 
jaar actief  in de  ICT, bij een detachering bedrijf. Daarbij  kom  ik  ieder keer op 
een andere klus.  in een andere setting en meestal  in een andere rol. Ben een 
zogenaamde Deal Delivery Manager.  Is  een volle mond, maar houdt  in dat  ik 
veelal  kijk  naar  processen,  methodieken  en  zoek  naar  logische  en  lopende 
oplossingen.  
 
Daarin  zie  ik heel veel  “Jitsu”. Heel veel weerstand, weinig  souplesse en vaak 
een  starre  houding.  De  bedoeling  om  een  gedetacheerd  iemand  in  die 
omgeving  te plaatsen  is om de omstandigheid  te veranderen. Door geduld  te 
hebben,  incasseringsvermogen maar ook  inlevingsvermogen  lukt het mij  vaak 
wel om het bewustzijn te veranderen. Door lenig en bewegelijk (Lean & Mean) 
door het proces te lopen.  
Geef een zetje of een por waar het effect geeft, Tai Sabaki gecombineerd met 
Atami.  
 
Anno nu, April 2021, al ruim een jaar geen Jitsu. Beetje bewegen op 1,5 meter 
afstand. Dromend van Tai Sabaki en Atami, Randori en Nage Waza moeten we 
ons  behelpen  met  conditie‐  duur‐  en  kracht  training.  Voor  mij  gevoel  is  dit 
koffie zonder suiker. Zonder melk lukt nog wel, maar zonder suiker… 
Vroeger  had  ik  de  grap:  “Ik  ben precies  als mijn  koffie;  Blond,  Zoet,  Sterk  en 
Heet!”  
 
Hopelijk binnenkort weer aan de Cappuccino, Latte Magiato of expresso, maar 
dan wel met suiker! 
 
Met sportieve groet, 
 
Wim Stroet 
5e Dan Nihon Ju Jitsu 

 

 

 

 



 

 

 

        
 



 

 

Hanbo Jitsu – vervolg‐1 ‐ artikel van Cor Brouwer 

 
Het hanteren van de Hanbo 
 
Het is uitermate belangrijk de Hanbo altijd stevig vast te houden. 
De vingers, incl. de duim dienen de stok geheel te omvatten. Als de greep moet 
worden gewisseld, moet de hand zo dicht mogelijk langs de stok glijden, opdat 
de stok te allen tijde weer vastgepakt kan worden. 
 
Als  uitgangshouding  voor  de  in  dit  boek  beschreven  technieken  is  uitgegaan 
van de meest neutrale houding. Hierbij staan de voeten evenwijdig aan elkaar 
op  schouderbreedte.  De  knieën  zijn  lichtelijk  gebogen.  Het  lichaam  wordt 
rechtop gehouden. 
Met  beide  handen  wordt  de  Hanbo  horizontaal  vastgehouden,  waarbij  de 
handen  zich  ongeveer  ter  hoogte  van  de  dijbenen  bevinden.  De  handen 
houden de Hanbo symetrisch vast, waarbij aan beide zijden ca. 20 – 25 cm van 
de stok wordt vrijgelaten. 
 
Ik wil een tweede meer verdedigende houding niet onvermeld laten, waarbij de 
stok verticaal voor het lichaam wordt gehouden en de voeten ongeveer in lijn 
achter elkaar staan. 
Vanuit  deze  houding  kan  eveneens  een  aanval‐  of    verdedigingstechniek 
worden uitgevoerd.  
 
Onderstaand staan beide verdedigende houdingen afgebeeld: 
 

Hira ichimonji no kamae                                                       Dan ryoku no kamae 
 
 
 
 
 



 

 

1. Basistechnieken (*) 
 
1.1 
Uit de aanval diagonaal naar achteren uitwijken en gelijktijdig slag tegen de   
zijkant van het lichaam 
 
Men  staat  in  de  basisuitgangspositie  tegenover  de  trainingspartner.  Alle 
basisbewegingen worden vanuit deze positie uitgevoerd. De partner stoot met 
de rechter vuist naar het gezicht. De verdediger stapt met de linker voet naar 
links achter weg en trekt de rechter voet in dezelfde richting iets bij. Gelijktijdig 
wordt de Hanbo tegen de Plexus Solaris van de aanvaller geslagen. Als men met 
de linker voet zijwaarts stapt, glijdt de hand naar het uiteinde van de stok. Bij 
de slag met de stok moet de rechter hand iets naar de linker hand glijden. Deze 
coördinatie  van  de  voetbeweging  en  het  glijden  van  de  hand  wordt  bij  alle 
basisbewegingen,  met  uitzondering  van  nr.  8,  toegepast.  Men  dient  minder 
met de handen en armen te slaan, maar veel meer met het gehele lichaam. 
 
Na het beëindigen van de beweging keren aanvaller en verdediger terug in de 
uitgangspositie. Nu valt de partner met de andere vuist aan.  
Er wordt  uitsluitend met  de  laatste  13‐15  cm  van  de Hanbo  geslagen,  op  dit 
deel wordt de maximale slagkracht geconcentreerd. 
 

 
 
(*) Gezien het belang van een goede beheersing van de basistechnieken is voor 
een uitgebreide omschrijving van deze technieken gekozen. 
 
1.2 
Diagonaal uitwijken naar voren in de aanval en slag tegen de zijkant van het  
lichaam 
 
De partner valt aan met een linkse directe vuiststoot. Men stapt met de linker 
voet naar links weg en slaat de Hanbo tegen de ribben van de aanvaller.  



 

 

Na het beëindigen van de beweging keren aanvaller en verdediger terug in de 
uitgangspositie. Nu valt de partner met de andere vuist aan.  
Als  men  met  de  eerste  twee  basisbewegingen  vertrouwd  is,  kan  men  deze 
afwisselend met de partner oefenen.  
Valt  de  partner met  zijn  rechter  vuist  aan,  dan  stapt men  naar  links weg  en 
verdedigt met de eerste oefening. 
Valt  hij  aan met  zijn  linker  vuist,  dan  stapt men weer naar  links weg en past 
men de tweede verdediging toe. 
 

 
1.3 
Diagonaal uitwijken naar voren uit de aanval en slag tegen de zijkant van het  
lichaam 
 
De partner valt aan met een  rechtse directe vuiststoot naar het gezicht. Men 
stapt  met  de  linker  voet  links  naar  voren  en  glijdt  met  de  rechter  voet  in 
dezelfde  richting.  Gelijktijdig  slaat  men  de  Hanbo  tegen  de  ribben  van  de 
aanvaller. Na het  beëindigen  van de beweging  keren  aanvaller  en  verdediger 
terug in de uitgangspositie. Nu valt de partner met de andere vuist aan.  
 
 

 
 
 
1.4 



 

 

De aanval naar buiten ontwijken en slag met de stok op het polsgewricht 
 
De  partner  valt  aan met  een  rechtse  directe  vuiststoot  naar  het  lichaam.  De 
verdediger  stapt met de  linker  voet naar  links  resp.  naar  linksachter  en  glijdt 
met de rechter voet ongeveer  in de zelfde richting. Gelijktijdig draait men het 
rechter  uiteinde  van  de  stok  naar  rechts  en  slaat  men  hiermee  op  het 
polsgewricht  van  de  aanvaller.  Valt  de  partner met  zijn  linker  vuist  aan,  dan 
wordt de draaiing van de stok naar links uitgevoerd. 
 
Na het beëindigen van de beweging keren aanvaller en verdediger terug in de 
uitgangspositie.  
 
 

 
1.5 
De aanval naar binnen ontwijken en slag met de stok op het polsgewricht 
 
De  partner  valt  aan met  een  rechtse  directe  vuiststoot  naar  het  lichaam.  De 
verdediger  stapt  met  de  linker  voet  naar  linksachter  weg.  Gelijktijdig  draait 
men het rechter uiteinde van de stok naar rechts en slaat men hiermee op het 
polsgewricht  van  de  aanvaller.  Valt  de  partner met  zijn  linker  vuist  aan,  dan 
moet het linker uiteinde van de stok naar links worden gedraaid. 
 
Na het beëindigen van de beweging keren aanvaller en verdediger terug in de 
uitgangspositie.  
                                                              
 



 

 

1.6 
Slag op het polsgewricht vanaf de buitenzijde van de aanval 
 
De partner valt aan met een rechtse directe vuiststoot naar het lichaam. 
Men  stapt met  de  linker  voet  naar  links weg en  trekt  de  rechter  voet  in  een 
gebogen lijn links naar achteren terug. Met het linker uiteinde van de stok slaat 
men op het polsgewricht van de aanvaller. 
 

 
1.7 
Slag op het polsgewricht vanaf de binnenkant van de aanval 
 
De partner valt aan met een linkse directe vuiststoot naar het gezicht/lichaam. 
Men trekt de rechter voet in een gebogen lijn links naar achteren terug, draait 
zich  gelijktijdig  een  beetje  op  de  linker  hiel  en  slaat  met  de  Hanbo  op  het 
polsgewricht  van  de  partner.  Voor  het  gevorderd  oefenen  kan  men 
vanzelfsprekend de basisbewegingen combineren, bijv. als de partner met een 
rechtse  vuiststoot  aanvalt,  antwoordt  men  met  basisbeweging  5.  Valt  hij 
daarna meteen met een  linkse vuiststoot aan, dan  trekt men de  rechter voet 
terug en slaat met het linker uiteinde van de Hanbo op het polsgewricht van de 
aanvallende arm (Toepassen van basisbeweging 7). 
Valt hij nu steeds met een rechtse vuiststoot aan, dan trekt men de linker voet 
terug, glijdt met de linker hand naar het uiteinde van de stok en slaat met het 
rechter uiteinde van de Hanbo op het polsgewricht van de aanvaller (Herhaalde 
toepassing van basisbeweging 7). 
 

 



 

 

1.8 
Stoot met één hand 
De partner stoot met een linkse directe vuiststoot naar het gezicht.  
De linker hand laat de stok los. Stap met de linker voet links naar voren, trek de 
rechter  voet  enigszins  terug  en  stoot  de  punt  van  de  stok  naar  de  kin  of  de 
Plexus Solaris van de aanvaller. 
 
Het is van het grootste belang de basisbewegingen nr. 2, 5, 7 en 8 steeds met 
een combinatie uit te voeren. 

Dat kan een combinatie zijn van meerdere basisbewegingen of eenvoudig een 
stoot met het uiteinde van de stok naar het gezicht of lichaam van de aanvaller 
of een slag op de ribben. Hierdoor wordt de weg voor het toepassen van een 
vervolgtechniek beter voorbereid. 
 
Ontwapenen van de aanvaller 
 
Bij het beoefenen van het Hanbo Jitsu is het van belang diverse technieken van 
ontwapenen  van  de  aanvaller  onder  de  knie  te  hebben.  Een  goede 
trainingsvorm  hierbij  is,  om  bij  iedere  oefening  de  aanvaller  de  Hanbo  te 
ontnemen  en  vervolgens  de  zelfverdedigingstechniek  uit  te  voeren.  In  dit 
hoofdstuk  worden  tien  ontwapeningstechnieken  beschreven  en  afgebeeld. 
Gekozen is voor het ontwapenen van de aanvaller die een Hanbo hanteert. Het 
ontwapenen  van  de  aanvaller  met  een  korte  stok  zijn  buiten  beschouwing 
gelaten.  
 
 
2. Ontwapenen 
 
2.1 Slag van boven  –  1‐ en 2‐handig 
 
Korte lichaamsdraai (Tai sabaki) naar links. 
Blokkeren van de rechter arm van de aanvaller 
met rechter hand. 



 

 

Handpalmstoot (Teisho) onder de kin en gelijktijdig  
handpalmstoot of meshand (Shuto) in de rug. 
Met linker been naar achteren wegstappen (event. 
met beenveeg (De ashi barai)). 
 
 

 
 

 
Wordt vervolgd 



 

 

      
 
 



 

 

 
Haiku en wijsheid van de oude Sensei 
 
[xà éxÄyäxÜàÜÉâãxÇ 
TÄá {xà wâÇÇx Ättz}x |}á 
_tÇzéttÅ zÜÉx|xÇwx 
 

     
 
 
 
XxÇ xv{àx fxÇáx| |á {|} 
W|x é|}Ç ~xÇÇ|á xÇ ã|}á{x|w ttÇãxÇwà 
bÅ é|}Ç ÄxxÜÄ|ÇzxÇ uxàxÜ àx Åt~xÇ 



 

 

 
 



 

 

                  



 

 

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 interes‐

sant 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. 

Nu  het  lesgeven  voor  grotere  groepen  en minder  beperkingen weer mogen, 

worden diverse activiteiten binnen/buiten de eigen sportschool of organisatie 

weer  opgestart.  Graag  ontvang  ik  mededelingen/verslagen  t.b.v.  het  IMAF‐

Magazin.  

Copy kan gestuurd worden per e‐mail (graag in Word) naar Cor Brouwer, e‐mail 

c.brouwer1@quicknet.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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.  


