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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.
Dit medium is niet alleen voor de IMAF Nederland-leden, maar ook
voor onze zusterorganisaties, de AJBA Nederland en WJJF-WJJKO
1976.
We vormen met deze organisaties een eenheid, om voor u als leden,
zoveel als mogelijk te realiseren, en dat is veel op de tatami staan
tegen een zo laag mogelijke prijs. De lidmaatschapsgelden zijn nog
steeds onder de Euro 30.
Verder hebben wij een samenwerking met de IPO, de Internationale
Police Organization en de W.O.S.D., World Self Defence Organization
en werken wij nauw samen met IMAF België en de CJJF.
De organisaties organiseren ook mooie buitenlandse stages. De WJJFWJJKO 1976 en zo ook de W.O.S.D. in Rome. Eric Pariset in Soulacsur-Mer. IMAF België en de AJBA in Servië. Kijk ook naar hun
websites en FB.
Ook zoeken we momenteel nog naar meer samenwerking om een
Budo-platform te vormen.
Waarom zult u zeggen? IMAF Nederland is toch genoeg. Enerzijds ja,
maar anderzijds wordt ook de IMAF kleiner en zo ook IMAF Europe.
Belangrijk is, dat wij onze disciplines kunnen blijven beoefenen en

daarvoor is ook schaalgrootte nodig, om een lage kostprijs te bieden,
met maximale mogelijkheden.
Nieuwe leden en organisaties zijn ook van harte welkom bij ons. Wij
gaan niet onder de duiven van andere organisaties schieten, maar wij
staan open en heten nieuwe leden van harte welkom.
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 het Budo, een vormvrij
verhaal, en zo houden wij de verbinding met elkaar.
Wij hebben mooie stages achter de rug in Tarente, WJJF-WJJKO,
Italie, IMAF Belgie, W.O.S.D. Rome, Arnhem, Hoorn en uiteraard de
examendagen.
Met grote liefde en enthousiasme staan we weer op de tatami. En we
moeten met grotere aantallen weer komen. Dus vrienden kom uit de
stoel en werf leden. Leuk de ouderwetse budodagen met 250 Budoka
op de tatami.
Ook hebben we de examens voor de hogere dangraden gehad. Rudy
Muldery en Wim Stroet zijn eervol naar de 6e dan AJBA
gepromoveerd. Fantastisch! Hierover meer in de volgende editie van
het Magazine.
Veel leesplezier en ik wens je een prettige vakantie en ik hoop jou
wederom dit jaar op de tatami te ontmoeten.
Dirk Klok
Uw voorzitter

Haiku van de oude Sensei
In de zomerwind
Zwaaien de esdoorntakken
Het meesje zwaait mee

Opening nieuwe sporthal in Volendam
Op 13 maart jl. werd in Volendam de nieuwe sporthal feestelijk
geopend. Onder grote belangstelling werden de bezoekers wegwijs
gemaakt in de prachtige, in deze voor Volendam, zo belangrijke
locatie.
In de diverse zalen werden demonstraties gegeven van de
activiteiten die er in de toekomst zullen plaatsvinden.
Ook Fun en Fit, lid van IMAF-Nederland, heeft de beschikking over
een prachtige Dojoruimte. De Ju Jitsu-groep van Michel Kuenen
verzorgde een stevige Tai Jitsu-training, waarvan onderstaand een
foto-impressie.

C

IMAF Judo Jeugdexamens BIJ Budoka Texel – artikel van
Nico Waerts
Afgelopen dinsdag, 29 maart, zijn er bij Budokai Texel traditionele
IMAF-judo-jeugdexamens afgenomen van in totaal 23 kinderen in de
leeftijden van 5 t/m 12 jaar.
Het geheel stond onder leiding van sensei Nico Waerts en sempai
Elizabeth Siersma. Het doel bij Budokai Texel is Plezier in sport, het
beste halen uit het kind en kijken naar mogelijkheden (en niet naar
onmogelijkheden!)
Wegens Carona opgelopen achterstanden is er de afgelopen
maanden hard getraind om op het goede niveau te komen. Met de
kleintjes groep 1 ging de aandacht naar het vallen, rollen, tuimelen
en eerste beenworp, de O Soto Gari, en de kanteltechniek en
houdgreep Kesa Gatame.

Bij groep 2, de wat oudere en meer ervaren kinderen, ligt de
aandacht op meerdere vlakken in ‘judo in beweging’ staand (Randori)
en op de grond (Ne-Waza).
Verder besteden we in alle groepen veel aandacht aan goed
samenwerken, want soms is het moeilijk je aan te passen aan degene
waar je mee moet judoën. In mijn belevenis is Judo = Duo.
Algemeen bekend is Judo een enorme goede basis voor kinderen. Je
ziet vaak al na enkele weken de eerste resultaten, met name in
gedrag op de mat en de Budo-etiquette: het groeten naar elkaar, het
groeten naar de Kamiza om daarna rustig in tweetallen naar de
kleedkamers te gaan. Gelukkig mochten de ouders en opa’s en oma’s
eindelijk weer mee genieten van het Judo-(examen)spektakel, want
van het examen maken we altijd een bijzondere gebeurtenis.
Uiteraard waren alle kinderen geslaagd voor een band of een slip en
gingen tevreden huiswaarts.
Met sportieve groet,
Nico Waerts Budokai Texel
Foto-impressie

Wie ben ik….?
Rudy Mulderij
5e dan jujutsu
1e dan judo, karate, aikido
jiu-jitsuleraar B
www.budo-ryu.nl
https://www.linkedin.com/in/rudymulderij
jiujitsuarnhem@gmail.com
Rudy Mulderij, van hobbyist naar professionele amateur
Mijn één jaar jongere broertje wilde op Judo. Iets bijzonders in ons
ruitersportminnende gezin. Voor mij de reden om eens in de bibliotheek uit te
zoeken wat dat Judo toch inhield. Tijdens deze speurtocht kwam ik het Prisma
budoboekje van Thomas Leeflang tegen. Een boekje dat de in de jaren ‘70
bekende Japanse budokunsten beschreef. Daarin las ik dat Judo uit Jiu-Jitsu (zo
schreven we dat toen nog foutief) was ontsproten en dat Jiu-Jitsu veel beter
was om jezelf te verdedigen dan judo. Voor mij was het klip en klaar: ik ging op
jiujitsu!

Dojo’s en wat budo-ervaringen

Wij, mijn broertje en ik, gingen trainen bij de Eerste Apeldoornsche Sportschool
van R.P.J. (Roel) van Noorden. Mijn eerste Jiu-Jitsuleraar was de Molukse
Matthijs Sinay. Een intrigerende zwarte kersenbloesemer. Het
kersenbloesemsysteem was toen in Nederland het gangbare Jiu-Jitsusteem.
Matthijs wist mij bijzonder te motiveren dat Jiu-Jitsu toch echt het leukste was
om te doen en de beste zelfverdediging was. Ik voel me sterk schatplichtig aan
Matthijs. Niet alleen omdat hij me door alle zes graden van het kersenbloesem
systeem leidde, maar hij was altijd met realistische oplossingen bezig. Vrij
gevecht en realistische aanvallen kwamen iedere les ruimschoots aan bod. Van
een uurtje in de week ging ik twee uur per week trainen. Een andere JiuJitsuleraar was Jaap Smaal, ook zwarte kersenbloesem, maar diens interesse
ging op een gegeven moment helemaal naar (Shotokan) Karate. Hij is een
toonaangevende internationale karateleraar met een grote dojo in Apeldoorn
geworden. Er waren maar 2 uur Jiu-Jitsu per week te trainen in de dojo en ik

wilde meer, dus ik ging ook judo in dezelfde dojo trainen bij Henk Schulte. Ik
begon als enige van deze dojo stages bij de Budo/Judo Bond Nederland te
volgen. Vooral Jiu-Jitsu, maar ook Karate- en Aikidostages.

Afbeelding 1: Geslaagd voor zwarte band, v.l.n.r. Rene Witteveen, Matthijs
Sinay, Onni Lapureisa, Rudy Mulderij

Door studie op de landbouwschool in Dronten verhuisde ik uit Apeldoorn en
kwam ik terecht bij sportschool Jetze van Dijk in Kampen waar ik Jiu-Jitsu,
Wado-Karate en Judo trainde.
Mijn 1e dan Jiu-Jitsu haalde ik begin 1984 en mijn 1e dan Karate eind 1984. Een
tweede dan Jiu-Jitsu volgde een jaar later. Mijn 1e dan Judo behaalde ik pas in
1989 (als een tussendoortje toen ik ook trainde voor mijn 4e dan Jiu-Jitsu. In
deze jaren ontdekte ik ook het Centre d'arts Martiaux in Le Temple sur Lot,
vlakbij Bordeaux in Frankrijk. Daar volgde ik diverse zomer-budostages, zoals
Atemi-Ju-Jutsu bij Eric Pariset, Aikibudo en Kobudo bij Alain Floquet en Tai-Jitsu
bij Ronald Hernandez. Voor mijzelf is alles Ju-Jutsu. Bij Eric Pariset heb ik voor
het eerst het Goshin jitsu no kata getraind. Een kata dat ik wel eens in foto’s
had gezien op de achterkant van de Budo Echo, gedemonstreerd door Wim van
Vorstenbosch.

Een mooi moment dat
Eric Pariset ook
toevallig bij de
uitreiking van mijn 5e
dan tijdens een
internationale IMAF
budodag op Papendal
was.

Afbeelding 2: Eric Pariset zet Morote Seoi Nage bij mij in

Toen ik ging samenwonen in Schaarsbergen zocht ik een sportschool in
Arnhem. Een rondgang langs de Arnhemse dojo’s leerde dat er niet echt veel
aan Jiu-Jitsu werd gedaan en ik ging maar trainen bij Budo Stichting Arnhem
waar een 1e danhouder Jiu-Jitsules gaf. Samen met hem heb ik de eerste JBN
lerarenopleiding Jiu-Jitsu die in 1986 startte gevolgd. Eindelijk weer les. In
Arnhem ging ik ook wekelijks Aikido trainen en meer stages (Tamura. Sugano)
volgen. Pierre Geraerts kwam regelmatig in Arnhem aikidoles geven. De JiuJitsu-leraar van Budo Stichting Arnhem begon voor zichzelf met dojo A-bu-cen
waar ik hem mee hielp en Jiu-Jitsles gaf. Door zijn scheiding ontstond er veel
onrust. Zijn (ex)vrouw ging door met Budo Sport Arnhem, waar ik aanvankelijk
de Jiu-Jitsu-lessen verzorgde maar stopte vanwege de onrust en de te kleine
onveilige ruimte waar ondertussen naar uitgeweken werd. Samen met Judo (en
Jiu Jitsu) leraar Dorus stichtte ik toen maar in 1997 Budo-Ryu Schaarsbergen.
Niet dat ik ambitie voor een dojo had, maar ik wilde gewoon lekker blijven
trainen en een beetje (vooral niet teveel) lesgeven. Ik woonde in
Schaarsbergen, de school om de hoek had ruimte dus 1 en 1 geeft 2. Dorus en
zijn vrouw Kirsten gaven de Judolessen en ik de Jiu-Jitsulessen. Bij (soms)
absentie van Dorus en Kirsten gaf ik ook Judolessen, maar dat was tijdtechnisch
in combinatie met mijn consultancywerk een uitdaging.
De sloop later van deze school heeft ons toen besloten om onze wegen te
scheiden. De aandacht die Judo (kinderen en ouders) vergden waren voor mij

geen hobby naast mijn werk, studies (o.a. MBA, master business
administration) en paardenpassie (wedstrijden rijden, jureren en lesgeven).
Met mijn Jiu-Jitsugroep vond ik onderdak in de Tra, een zaaltje op “Het Dorp”
waar we 7 jaar twee keer per week trainden alvorens dat zaaltje ook gesloopt
diende te worden en we daarna konden trainen in het Beekdallyceum in
Arnhem. De werknaam van onze dojo is inmiddels Budo-Ryu.nl geworden.
Naast Ju-Jutsu kun je bij ons Kungfu, Aikido en Karate trainen. Ik ben zeer
verguld dat mijn Jiu-Jitsu-leerlingen inmiddels gediplomeerde leraren in deze
budotakken zijn en ook een Jiu-Jitsu-lesbevoegdheid hebben. Bjorn Stemerdink
(Aikido) Bas Welling (Karate) en Frans Spiering (Kungfu). We kennen elkaar
meer dan 20 jaar. Ik ben trots dat we zo lang zonder enige wanklank tezamen
onze mooie vechtkunsten mogen beoefenen.
Liefhebbers van Budo, professionele amateurs !

Lerarenopleiding jiu-jitsu

Het eerste deel van de JBN-opleiding heette Jiu-Jitsu-leider. We dienden zelf in
het stencilmateriaal Judo door te strepen en te vervangen door Jiu-Jitsu. Van
de 17 cursisten, slaagden er in 1987 een 15-tal. De (verkorte) leraar A, gehaald
in 1990, zat al beter in elkaar en werd gevolgd door leraar B in 1992/1993. De
tijd tussen deze delen was nodig voor de JBN om weer voldoende nieuwe
cursisten te werven en het opleidingsmateriaal te maken. Volgens mij hebben
we in deze opleiding drie verschillende E-bo-no-kata en twee verschillende
Goshin jitsu no kata geleerd waar we examen in af moesten leggen. Tussen
deze leergangen door mocht ik op dinsdagochtend meetrainen met de echte
gevestigde budoleraren bij Wim Boersma in zijn dojo aan de stadsring in
Amersfoort.
Tijdens deze lerarenopleiding heb ik o.a. les gekregen van Wim Boersma, Wim
van Vorstenbosch, en Mario den Edel. Wim van Vorstenbosch staat voor mij
model als leraar. Wim Boersma was een strateeg, de nestor die nodig was om
JBN Jiu-Jitsu te verenigen. Stage voor de Jiu-Jitsu-opleiding heb ik o.a. gelopen
bij Roel Wolffs bij S.I. Vincent Boot in Zwolle.

Van JBN naar IMAF
Bij de JBN heb ik de lerarenopleiding gevolgd, Dorus en Kirsten zaten volop in
JBN wedstrijdjudo, dus het was logisch dat Budo-Ryu Schaarsbergen zich in
1997 bij JBN aansloot.

Voor de JBN ben ik jarenlang nationaal Jiu-Jitsu-scheidsrechter en een tijdje
danexaminator in district Midden Nederland geweest. Dat werd een beetje
veel in combinatie met de ruitersport, waar evenals Budo-evenementen de
weekende druk bezet waren. Met mooi weer ben ik liever buiten, dus voor mij
logisch dat ik Budo in het weekend er aan gaf.
Budo-Ryu Schaarsbergen had zich logischerwijs op recreatieve Budo voor
volwassenen in de avonduren toegelegd. De leraren verdienen hun brood in
andere beroepen, dus we wilden dat alles behapbaar was en dat we zeker
wisten dat we elkaars lessen konden overnemen. De JBN, waar de J voor
wedstrijdjudo en jeugd staat sloot steeds minder aan bij onze ambities en
doelgroep. De verhoging van kosten en administratieve druk was voor ons in
2015 de reden om op zoek te gaan naar een andere koepelorganisatie, waarbij
de keuze op IMAF is gevallen. Bij IMAF troffen we een gemoedelijke sfeer aan
met een brede belangstelling voor alle vormen van Budo binnen één bond. Er
zijn leraren in diverse takken van Budo met decennialange ervaring. De
lerarenopleiding via Federatie Oosterse Gevechtskunsten zijn NOC/NSF erkend
en hebben ook deze budobrede benadering. Kiest de Budovorm die bij jou past
en geniet van de overige Budo. Budo is inclusief!

Haiku van de oude Sensei
Dansend in de wind
Het lokkende spinnenweb
Een vlinder danst mee

IMAF-Danexamens in Hoorn
Vrijdag, 21 mei jl. was voor een 3-tal Jitsukas van Sportinstituut Frits
van der Werff in Hoorn, een datum, waarop een mijlpaal in hun Jitsutraining werd bereikt. De Jitsukas Jord Ingenbleek, Abidi Alniel, en
Niels Bronneberg legden ten overstaan van de examencommissie het
examen voor 1e dan Tai Jitsu af. De examenkandidaten werden door
hun leraar Wim Stroet gepresenteerd. De commissie bestond uit Jaap
Korzelius, Dirk Klok en Cor Brouwer.
Aan de hand van de door de kandidaten ingediende werkstukken
werden de getoonde technieken op uitvoering en realiteit
beoordeeld. De commissie was unaniem de mening toegedaan, dat
aan de door IMAF-Nederland vereiste criteria ruimschoot werd
voldaan.
De diploma’s werden door Dirk Klok, voorzitter van IMAF-Nederland,
aan de kandidaten uitgereikt. De zwarte band, 1e dan, werd hen door
Wim Stroet omgeknoopt.
Vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd met het behaalde
resultaat.

Hanbo Jitsu – vervolg-4 - artikel van Cor Brouwer

5.6 Verwurging of revers vast
Stoot de Hanbo met beide handen van bovenaf
op de polsen of onderarmen van de aanvaller.
Volgen met stoot naar het gezicht waardoor
aanvaller achterwaarts wordt geworpen.

5.7 Verwurging of revers vast

Laat de Hanbo met rechter of linker hand los.
De Hanbo van onder uit over de polsen laten
vallen.
Pak de Hanbo met gekruiste handen vast en
zet klem aan.
Door lichaamsdraai aanvaller naar de grond
brengen en door kniedruk op de borst tot
opgave dwingen.

5.8 Verwurging of revers vast

Laat de Hanbo met rechter of linker hand los.
De Hanbo van onder uit over de armen laten
vallen.
Pak de Hanbo tussen de armen door vast en druk
met de Hanbo de onderarmen van de aanvaller
tegen de eigen borst aan.
Door lichaamsdraai aanvaller naar de grond
brengen en door kniedruk op de borst tot opgave
dwingen.

6. Pakkingen pols resp. Hanbo

6.1 Aanvaller pakt met linker hand de rechter pols
Maak kleine achterwaartse stap naar links,
gelijktijdig een slag naar het hoofd met het
linker uiteinde van de Hanbo.
Rechter uiteinde van de Hanbo over de pols
van de aanvaller leggen.
Van onderen het rechter uiteinde met de
linker hand vastpakken.
De arm krachtig naar achteren trekken,
gelijktijdig rechts draaien.

6.2 Aanvaller pakt met linker hand de rechter pols

Maak met het linker been een stap naar
achteren.
De linker hand draait het rechter uiteinde
van de Hanbo naar boven en drukt deze
tegen de buitenkant van de hand van de aanvaller.
Met linker hand onder de pols door de Hanbo
vastpakken.
Terwijl men naar links draait drukt de rechter hand
de Hanbo naar beneden.

6.3 Aanvaller pakt met linker hand de rechter pols

Maak stap met links achterwaarts en
draai rechter uiteinde van de Hanbo over
de pols van de aanvaller.
Laat linker uiteinde los en pak rechter
uiteinde onder de pols van de aanvaller
vast.
Draai verder door en zet de klem aan.

6.4 Aanvaller pakt met rechter hand de rechter pols

De linker hand laat de Hanbo los.
Geef een slag tegen het dijbeen van de
aanvaller.
Hanbo onderdoor draaien en over de pols
van de aanvaller laten vallen.
Van onderen gekruist de Hanbo pakken en
klem aanzetten.
Aanvaller op de knieën dwingen en uitschakelen met kniestoot (Hiza geri).

6.5 Aanvaller pakt met rechter hand linker
uiteinde van de Hanbo

Draai het rechter uiteinde van de Hanbo
zodat het linker uiteinde over de pols
van de aanvaller draait.
Druk linker uiteinde naar beneden en
trek de Hanbo los.
Volgen met stoot naar het lichaam/gezicht.

6.6 Aanvaller pakt met rechter hand linker
uiteinde van de Hanbo

Blokkeer met linker hand de rechter hand
van de aanvaller.
Draai het rechter uiteinde van de Hanbo
zodat het linker uiteinde over de pols
van de aanvaller draait.
Druk linker uiteinde naar beneden en
en zet klem aan.
Breng aanvaller naar de grond en
volg met stoot naar het lichaam/gezicht.

6.7 Aanvaller pakt beide polsen

De Hanbo met het rechter uiteinde naar
boven draaien.
Het rechter been achter het rechter been
van de aanvaller zetten.
De linker hand blokkeert de rechter hand
van de aanvaller.
Door verder te draaien wordt de aanvaller
geworpen.

7. Verdediging tegen schoppen

7.1 Schop naar het onderlichaam
Stap met linker voet buiten de aanval.
Stoot met rechter uiteinde van de Hanbo op
het scheenbeen van de aanvaller.
Volgen met stoot naar het gezicht van de
aanvaller met uiteinde van de Hanbo.

7.2 Schop naar het onderlichaam

Stap met linker voet buiten de aanval.
Weer de schop met de Hanbo af.
Breng de rechter knie naar de grond en
sla met een backhand-slag tegen het
achterzijde van het standbeen van de
aanvaller.
De slag kan overal onder de knie worden
geplaatst.

7.3 Schop naar de buik/borst

De Hanbo met beide handen vasthouden.
Het blokkeren vindt plaats op de voetzool
of het scheenbeen van de aanvaller.
Eén en ander afhankelijk van de aanval.
Volgen met stoot naar het gezicht van de
aanvaller.

7.4 Schop naar de buik/borst

Maak een stap naar links buiten de aanval
en vang met de Hanbo van onder uit het been
van de aanvaller op.
Linker hand laat de Hanbo los en pakt over
het been het rechter uiteinde van de Hanbo vast.
Door ellebogen uit elkaar te drukken klem
aanzetten.

7.5 Schop naar de buik/borst

Maak een stap naar rechts en vang van onder
uit met de Hanbo het been van de aanvaller op.
Het been bevindt zich tussen Hanbo en onderarm.
Door lichaamsdraai naar rechts wordt het been
van de aanvaller verdraaid.
Gelijktijdig van de aanvaller wegdraaien.
De aanvaller wordt geworpen door druk uit
te oefenen in de richting van zijn linker been.

Haiku van de oude Sensei

Dansend in de wind
Het lokkende spinnenweb
Een vlinder danst mee.

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, Judo etc. om kopij voor het IMAFmagazin in te sturen.
Nico Waerts en Rudy Mulderij wil ik graag bedanken voor hun bijdrage aan
deze editie.
Kopij 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.

