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Van het Bestuur 
 
Beste Budo vrienden en vriendinnen, 
 
Inleiding 
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 zo’n laag 
mogelijke prijs. De lidmaatschapsgelden zijn nog steeds onder de euro 30.  
Verder hebben we 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. 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. We 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. 
Wederom een boeiend nummer door onze redacteur Cor Brouwer, dus met 
zorg, samengesteld. 
 
We hebben mooie stages achter de rug in Tarente, WJJF-WJJKO, Italië, IMAF 
België, W.O.S.D. Rome, Arnhem en 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 man/vrouw op de 
tatami. 
  
Op 2 oktober hebben we weer de Budo-on-Tour in Arnhem en Katwijk 
en 5 november de Budo- dag in Wijk Bij Duurstede. 
 
Veel leesplezier en ik wens je een prettige herfstvakantie en ik hoop jou 
wederom dit jaar op de tatami te ontmoeten. 
 
Dirk Klok 
Uw voorzitter 
 
 
Onderstaand Memoriam Paul G. Höglund  
 
Ik kende Paul goed, mede vanwege mijn werk als Secretary General van de 
World JuJitsu Confederation /TAFISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In Memoriam Paul G. Höglund 
 
Onlangs is de heer Paul G. Höglund overleden.  
Hierbij in het Engels zijn indrukwekkende Budo CV. In het dagelijks leven 
was Paul ingenieur en internationaal actief. 
 

                                                  
 
Here below follows a short description of National and International 
honorary positions and experiences within the field of sport and related  
activities: 

1965 – 90   Club leader, trainer and instructor of Karate. Founder of the 
Karate-club Budokwai 

1969            Founder of Swedish Budo Federation (SBF) 

1969 – 72   General Secretary of SBF Karatesection 

1972 – 85   President of SBF Karatesection 

1985 – 86   Vice president of Swedish Budo Federation 

1987             Decorated with the highest Swedish medal for activities in 
sport,  given by the SwedishSports Confederation President Prince Bertil of 
Sweden 

1991 – 94   President of SBF Karatesection 

1994 – 00   President of Swedish Budo Federation, the official, government 
funded Swedish Sport federation for the Martial Arts 

1973 – 86  General Secretary of European Karate Union (EKU ) 

1970           Founder of the World federation for karate, Word Union of 
Karatedo Organisations (WUKO), now name changed to World Karate 



 

 

Federation (WKF), member of GAISF and sport on the Olympic Programme 
for Tokyo 2020, member of Sport Accord and IWGA (International World 
Games Association), recognizedby IOC 

1975 – 90  Assistant General Secretary of WUKO 

1992 – 94  Assistant General Secretary of WUKO 

1980           Founder of European Kung Fu Union (later wushu) 

1980 – 83  President of European Kung Fu Union (later wushu) 

1975           Founder of European JuJitsuFederation (EJJF) and International 
JuJitsu Federation, later name changed to JuJitsu International Federation 
(on the request from GAISF) (JJIF), member of GAISF and IWGA, but not yet 
recognizedby IOC 

1975 – 01   Treasurer of both IJJF (JJIF) and EJJIF (JJEU) 

2001 – 03   Treasurer of IJJF and JJIF 

1976 —       Delegatefor WUKO (WKF) (karate) and JJIF (jujitsu) to GAISF 
(General Association of  International Sports Federations), now Sport 
Accord, i.e. for 32 years (in 2008) 

1980            Founder of International World Games Association (IWGA) 

1981            Organizer and responsible for the first World Games karate 
competition at Santa Clara California, USA 

1981 —       Participated in leading functions to all World Games, 1981 Santa 
Clara, 1985 London 1989 Karlsruhe, 1993 Den Haag, 1997 Lahtis, 2001 
Akita, 2005 Duisburg 

1993 – 00  Financial Examiner (auditor) of IWGA 

1998 – 02  Member of the Executive Committee of European Wushu 
Federation (EWF) 

1999 – 03  Member of the Executive Committee of International Wushu 
Federation (IWUF) 

2003 – 08   President of JuJitsu International Federation (JJIF) 



 

 

2007 – 09  GAISF (General Association of International Sports Federations) 
and Sport Accord Council Member 

2009 —      Honorary President of AJJBWF (Asian Jujitsu Belt Wrestling 
Federation) 

2009            Especially invited guest to Grand Opening of OCA (Olympic 
Council of Asia) Head Quarters and OCA 1st Sport Congress, Kuwai 

2010 —      President of MAIF (Martial Arts International Federation) 

2011           Founder of World Judo Federation (WJF), member of TAFISA 
(The Association for International Sports for All) at Niteroi (Rio de Janeiro), 
Brazil 

2011–         First Vice President and President for Europe of World Judo 
Federation – Judo forAll 

2013           Founder of World JiuJitsu Confederation (WJJC) – Jujitsu forAll at 
Casteggio, Pavia, Italy 

2013 —     President of World JiuJitsu Confederation (WJJC) 

2014 —     Vice President of UPKL a.i.s.b. for promoting European Sports 
Educators together with the European Union and European Commission 

1976 – 18 Participated as delegate to GAISF/Sport Accord Conventionfor 42 
years 

2015 – 17 Especially invited guest to the IMGC Torch Lightning Ceremony 
at Pyongyang, DPR Korea 

2015 –       Vice President of IMGC (International Martial Arts Games 
Committee) 

2019          Member of Organizing Committee for the IMG at Carrara 30 Oct-3 
Nov 2019 

Other activities, which could be mentioned, are: In earlier times I have been 
team leader for the national Swedish karate team and also during long 
periods handled the international relations and negotiations for WUKO and 
WKF with the IOC (International Olympic Committee) and other competing 
international karate organisations such as ITKF. I have also had positions 



 

 

within the earlier GAISF activities, such as the press and media committee. I 
have participated to the IOC course in “Olympism” at Olympia, Greece and 
various international scientific sport symposia and conferences, such as 
“Sport and International Understanding” at Helsinki, Finland. In my sport 
engagements, as well as in my professional life, I have had the possibilities 
in visiting 128 countries in the world, and some countries very frequently 
(e.g. 51 timesto Japan). 

WJJC 

 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 



 

 

Haiku van de oude Sensei 
 
 
Tonend  hun schoonheid 
In het kleurrijke sterven 
De esdoornblaadjes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

IMAF Budo-on-Tour in Hoorn en Arnhem 
     
Op twee locaties werd 27 juni 2022, Budo-on-Tour georganiseerd, t.w 
bij Sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn en bij Budo Ryu in 
Arnhem. Beide evenementen werden goed bezocht en zijn tot 
tevredenheid van een ieder goed verlopen. 
Bij Sportinst. Frits van der Werff waren diverse hooggegradueerde 
leraren aanwezig, t.w. Dirk Klok, Jaap Korzelius, Willem Vooys, Nico 
Waerts en last but not least Cees de Jongh. 
 
Tijdens de Budo-on-Tour werd Willem Stroet, leraar bij het 
Sportinstituut v.d. Werff, verrast met zijn promotie tot  6e dan Ju 
Jitsu. Het diploma kreeg hij uit handen van Dirk Klok, representant 
van de AJBA in Nederland. De bijbehorende rood-wit geblokte band 
werd hem door Frits van der Werff omgeknoopt.  
Wij feliciteren Willem nogmaals met het bereiken van deze mijlpaal. 
 

              
 



 

 

Een foto-impressie van de promotie. Helaas zijn er geen foto’s 
beschikbaar van de door de aanwezige leraren onderwezen 
technieken. Excuus voor de ondermaatse kwaliteit.  
 



 

 

 
 
 

                         
 



 

 

Budo-on-tour 27 juni 2022 Arnhem 
 
Op zondag 27 juni 2022 was Budo-on-Tour te gast bij Budo-ryu.nl in 
Arnhem.  
Helaas konden gastbudoka de Dojo niet direct vinden, zodat die 
deelnemers niet op bovenstaande aanvangsfoto bij de start van de 
Budo-on-Tour staan. Er stonden uiteindelijk Budoka op de mat van 
IAM Sports Doesburg, Sportschool Herbert Ede, Yusei Gachi Duiven 
en natuurlijk ook Budo-ryu.nl Arnhem.  
 
 
 
 
 
De stage werd geopend door de penningmeester van IMAF-
Nederland Rolf Coolen, Sifu Frans Spiering en Shihan Rudy Mulderij. 
 
Budo-on-Tour-stages zijn laagdrempelig en geschikt voor 
beoefenaren van alle disciplines binnen IMAF-Nederland. Budo 
beleef je met anderen op de tatami! 
 
 
 
 
 
 
Kungfu 
De eerste 45 minuten werden na een warming-up aan Kungfu 
besteed o.l.v. Frans Spiering. In vergelijking tot Karate zijn de 
oefeningen van Kungfu dichterbij, maar vormen deze toch zeer 
herkenbare stof voor zowel Jujutsuka als Karateka. Iedereen kon dus 
lekker meetrainen en kennismaken van deze Martial Art. Het Kungfu-
blok werd besloten met een synchrone demonstratie door vier 
Kungfu-beoefenaars. 



 

 

De naam Kungfu betekent eigenlijk niet meer dan ervaringskunst, 
ofwel leren door oefenen. Zo kan ook een chef-kok gezien worden als 
Kungfu-expert, zij het in koken. Door veranderingen in vertaling 
wordt Kungfu ook wel geschreven als Gongfu. Een betere benaming 
is Wushu, dat vuistkunst betekent. Wushu staat tegenwoordig meer 
bekend als een demonstratievorm/éénmansvorm waarbij het 
zelfverdedigingsaspect is verdwenen (in het Chinees worden deze 
vormen aangeduid met Taulu, de Indonesische benaming is Djulu). 
Kungfu kent enkele honderden stijlen. Op deze stage werd in How 
Chuên (Monkey Art) geoefend een Zuid-Chinese staande apenstijl, 
die gebruik maakt van lage trappen en geschikt is voor kleine ruimtes. 
Het woord staand betekent in dit geval dat er niet op de grond wordt 
getraind of gerold, wat veel gezien wordt bij andere apenstijlen. 
 
 

 
 
 

Jujutsu 
Na Kungfu werd het Goshin-jutsu geoefend o.l.v. Rudy 
Mulderij, die werd bijgestaan door de uke’s Bjorn 
Stemerdink en Jerrel Riemens. Jerrel is  “pas” groene band 
Ju-jutsu en had een zwaar bruiloftsfeest achter de rug, maar 
hij stond paraat. Complimenten Jerrel! In de demonstraties 
toonde Rudy met zijn uke’s de “Nederlandse” uitvoering van 

het Goshin-jutsu, dat door diverse in Nederland geregistreerde 
bonden wordt gevraagd bij een danexamen-Jujutsu. Afhankelijk van 
de voorkennis van de Budoka werd tijdens het trainen ook het 



 

 

verschil met Kodokan Goshin-jutsu getoond en geoefend. Deze 
Kodokan-uitvoering wordt over de gehele wereld beoefend; er zijn 
ook nationale-, Europese- en Wereldcompetities in. Om het trainen 
te vergemakkelijken was er voor iedere aanwezige een in woord en 
tekening uitgewerkte versie op papier aanwezig, inclusief een 
paragraaf waar de verschillen tussen de Nederlandse- en Kodokan-
versie worden beschreven. Uiteraard mocht deze versie 
meegenomen worden om zelf makkelijker door te trainen. 
Het Goshin-jutsu (vormen van zelfverdedigingskunst) is in januari 
1956 ontwikkeld door de Kodokan in Japan. De 
Kodokan heeft het Goshin-jutsu opgezet als een 
zelfverdedigingsmethode, maar als Kata werd het 
destijds nog niet aangeduid. Doordat het Goshin-jutsu 
aanvankelijk niet officieel als Kata door de Kodokan 
erkend was, heeft dit aanleiding gegeven tot veel eigen interpretaties 
van de technieken en de wisselposities van Tori en Uke. 
Het Goshin-jutsu is veel minder formeel dan bijvoorbeeld het Kime-
no-Kata, daar zijn de technieken veel meer uitgekristalliseerd. 
Inmiddels heeft Kodokan wel een eigen beschrijving en 
instructievideo van het Goshin-jutsu gemaakt.  
Zie kodokanjudoinstitute.org/en/docs/goshin_jutsu.pdf 
Bij de IMAF is het Goshin-jutsu een verplicht onderdeel voor het 
behalen van de 5e dan Ju-jutsu.Het dynamische karakter van het 
Goshin-jutsu komt sterk tot uiting doordat Uke en Tori grotendeels in 
beweging zijn. Belangrijk is de goede afstand, timing en de 
positiewisseling van Uke en Tori. Uke dient alle aanvalshandelingen 
explosief, krachtig en realistisch uit te voeren. 

 
6e Dan (Rokudan) voor Rudy Mulderij 

Aan het einde van deze zeer goed bezochte Budo-
on-Tour kreeg Rudy Mulderij een rood-wit geblokte 
Obi, als erkenning voor zijn grote verdiensten in het 
Budo,  door de Japanse All Japan Budo Association, 
omgegord door Rolf Coolen. Het zal zo’n 40  jaar 
geleden zijn geweest dat Rudy zijn eerste zwarte 



 

 

band (JuJutsu) behaalde. Hij heeft nadien ook nog zwarte banden in 
Judo, Karate en Aikido behaald en is vanaf 1987 rijksgediplomeerd Jiu 
jitsu-leraar. Budo-ryu (officieel Stichting Budo-ryu Schaarsbergen) is 
door hem opgericht en bestaat dit jaar 25 jaar. De Dojo is sinds 2015 
aangesloten bij de IMAF. Rudy is een actieve leraar die vanaf zijn 
betrokkenheid bij de IMAF ieder jaar één of meer stages organiseert 
of lesgeeft tijdens andere evenementen van de IMAF. De volgende 
Budo-on-Tour staat al op de agenda: 2 oktober 2022 van 11-14uur.  
Kijk voor informatie op www.budo-ryu.nl onder het kopje 
evenementen. 
 
Van Rolf Coolen, werd onderstaand verslag van de Budo-on-Tour in 
Arnhem ontvangen. 
 
Op 27 juni werd er in Arnhem, bij Budo Ryu Arnhem een  Budo-on- 
Tour-stage georganiseerd. Deze stage was een samenwerking tussen 
IMAF- en AJBA-Nederland. De stage werd geopend door Rudy 
Mulderij. Hij heette iedereen van harte welkom en legde de stage uit. 
Als eerste kwam Frans in actie bij het Kungfu, dat hij onderwijst bij 
deze vereniging. De deelnemers werden lekker warm van deze 
oefeningen, waarna Rudy verder ging met het Goshin-jitsu. Hij legde 
uit, dat deze vorm de “Nederlandse” was. Hij gaat de komende tijd 
deze vorm niet meer trainen. Zij gaan over naar het Kodokan Goshin- 
jitsu. De deelnemers kregen een printje uitgereikt, waarin de vorm 
beschreven staat. Na een aantal oefeningen te hebben voor gedaan 
konden de deelnemers zelf aan de slag met de Jitsu-vorm. De tijd 
ging, eigenlijk, veel te snel. Aan het einde van deze stage werd door 
Rolf Coolen, bestuurder van IMAF- en AJBA-Nederland, aan Rudy zijn 
6e Dan JuJutsu (AJBA) uitgereikt. Rolf knoopte Rudy zijn verdiende 
rood/witte band om en werd door hem gefeliciteerd. De rest van de 
aanwezigen gaven hem een welverdiend applaus en felicitaties. Al 
met al een geslaagde stage en ochtend. 
 
Rolf Coolen 
Bestuurder IMAF- /AJBA-Nederland   
 



 

 

 

     
 
 



 

 

 
 

Hanbo Jitsu– vervolg-5 
 
8. Omvattingen middel  
 
8.1 Middelaanval poging - frontaal 
 
Stoot met horizontaal gehouden Hanbo op de bovenarmen van de aanvaller. 
Volgen met stoot naar de borst of gezicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.2 Middelaanval vast - frontaal 
 
Breng de Hanbo achter de rug van de aanvaller en oefen druk uit op de 
ruggengraat. 
Gebruik de ontstane ruimte voor een kniestoot (Hiza geri) en stoot met het 
hoofd in het gezicht van de aanvaller. 
Laat de Hanbo doorzakken in de knieholten van de aanvaller en trek de benen 
onderuit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.3 Middelaanval vast - frontaal 
 
Leg de Hanbo in de nek van de aanvaller. 
Leg het uiteinde van de Hanbo in de eigen elleboog en druk het hoofd van de 
aanvaller 
naar achteren.  Met de linker of rechter hand. 
Breng de aanvaller naar de grond. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.4 Middelaanval vast - van achteren  
      Armen ingesloten 
 
Plaats de Hanbo over de handen van de aanvaller en blokkeer ze. 
Draai de linker of rechter heup in en werp de aanvaller naar voren. 
Volgen met Atemi naar het hoofd/lichaam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.5 Middelaanval vast - van achteren  
      Armen vrij 
 
Stoot met uiteinde van de Hanbo op de handrug 
van de aanvaller. 
Doe een stap opzij en breng de Hanbo achter een been van de aanvaller en 
trek deze naar voren. 
Zet knieklem aan door op de knie te gaan zitten (Hanbo ter hoogte van de 
achillespees). 
Aanvaller doordraaien in buikligging en volgen met Atemi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.6 Middelaanval vast - van opzij  
      Armen vrij 
 
Leg de Hanbo aan de zijkant van de hals van de aanvaller. 
Oefen druk uit en breng hem naar de grond. 
 
Alternatief: 
Leg de Hanbo over de zijkant van het lichaam van de aanvaller. 
Oefen druk uit en dwing hem tot opgave, resp. breng Hanbo achter zijn benen 
en werp hem achterover.  
 
 

 
Alternatief 
 

 
 

 

Wordt vervolgd                                                              - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

      
 
 
 



 

 

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

      
 
 
 
      
 
                                       



 

 

 

Van de redactie 
 

Het IMAF-magazine 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-
magazine 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 IMAF-magazine in te sturen.  
 
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.    

                                   
 



 

 

                                                                                        
 
 


