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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 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. De organisaties organiseren ook 
mooie buitenlandse stages. De WJJF-WJJKO 1976 en zo ook de W.O.S.D. in 
Rome. Eric Pariset in Soulac-sur-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. 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. 
Indien mogelijk uw copy in lettertype Calabrie en lettergrootte 14. 
 
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 een mooie stage in Wijk Bij Duurstede achter de rug. Echt een 
mooie opkomst. Het dubbele van wat zich had aangemeld. Met lesgevers Jaap 
Korzelius, Jens Fricke, Dave Porcelijn, Wim Stroet, Wally Keuter, Tony van den 
Berg, Nico Herbert, Cees de Jongh. En vele bekenden waren aanwezig. We 
hadden ook bijzondere promoties en examens. Zo is Cor Brouwer tot 7e dan 
NihonJuJitsu/Tai Jitsu gepromoveerd; onze topper Rolf Coolen tot 7e dan Judo; 
Tony v.d. Berg 5e dan Judo; Elmar C. Fuchs 3e dan IaiJitsu. Voor Dave Porcelijn, 
is vanwege verdiensten in Budo en de Organisatie, de 6e dan Shotokan Karate 
bij IMAF-Europe aangevraagd.  
20 november 2022 hebben we in Duiven 12 examens afgenomen; verslag en 
foto’s zijn in dit magazine opgenomen.  
Mensen de IMAF bloeit en groeit. Op 27 november is online de ALV gehouden. 
Mededelingen volgen. 
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.  
 
 
De donkere dagen zijn weer aangebroken. En de donkerte heeft op mij geen 
effect. Voor mij schijnt altijd de zon. Het leven is, hoe zwaar soms ook, om van 
te genieten; iedere minuut, van elkaar als partner, van je kinderen, of 
(huis)dieren, vrienden en kennissen en het werk, of zomaar een praatje op 
straat. Daarbij ons leven op en rondom de mat. Mensen, prachtig toch? Geniet! 
 
Hele prettige feestdagen gewenst, ook voor het gezin en de 
familie! 
 
Dirk Klok 
Uw voorzitter 
 



 

 

 
                                                     

 
 



 

 

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

      
 
 

                         

 

 

 



 

 

 

 

              Wie ben ik…?                 
                        Mijn naam is Nico Waerts en ik ben 67 jaar geleden geboren in 

Zaandam en opgegroeid in Haarlem. Op zeer jeugdige leeftijd (12 
jaar) ben ik begonnen met Judo bij Dschen Dui in Santpoort, op de 
zolder van een bollenschuur en dat was in de winter zeer koud 
soms sneeuwde het op de mat. Later verhuisden we naar een vorm 
van een directiekeet die beschikbaar was gesteld door de 
wegenbouw firma Smallegange uit Haarlem. Dat was een mooie 
tijd waarin ik veel heb geleerd, maar veel namen van toen kan ik 
mij niet meer herinneren. Een naam komt wel bij mij naar boven 
en dat is Peter Geks, maar wat hij precies deed? voorzitter? We 
kregen veel technische trainingen, veel inzetten en de laatste pas 
gooien. 

Soms kwam er een Japanner op bezoek.  

Ik heb nog een foto van hem, maar helaas is zijn handtekening  

op de foto vervaagd. Van deze leraar heb ik extra aandacht  

gekregen voor de Harai  Goshi, wat nog steeds mijn lievelings-      
worp is. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          In de puberjaren de overstap gemaakt naar het Kyokushin Karate 
en trainde drie á vier keer per week. Ik ben begonnen bij AAFA in 
Zandvoort en ging er heen en terug op het brommertje. Les kregen 
wij van Peter Koopman, Rinus Schulz en Ronald Nansing. Wij 
trainden in een klein zaaltje van een lagere  school. Het waren 
goede trainingen, technische trainingen, maar ook hard en ik heb 
daar veel geleerd van Rinus Schulz. Rinus was een van de pioniers 
die samen met Jon Bluming het Kyokushin Karate in Nederland 
hebben geïntroduceerd. De trainingen met Rinus Schulz (later mijn 
tweede vader) waren zeer interessant. Hij ging vaak diep op de 
leerstof in, vooral met kata’s, Ippon Kumite’s en in Kobudo. Voor  
wedstrijden was ik aangesloten bij Karate-club Haarlem en die 
stond toen onder leiding van Ton van Rijn. Ik heb daar een leuke 
tijd gehad, zoals met zijn allen in een busje naar Weert en met veel 
kramp en blessures weer terug naar Haarlem. 

                        Hier een voorbeeld van een wedstrijd in Zandvoort waaraan ik 
meedeed. Je ziet dat ik toen geen scheenbeschermers droeg en 
mijn tegenstander wel. Er was toen veel gedoe in de Budo Bond 
Nederland waarvan ik toen lid van was. O.a. het semi-contact en 
full-contact was één van de onderwerpen en daarna  



 

 

                        kwam er een splitsing in de bond. Zelf heb ik, uiteraard, gekozen 
voor mijn leraar Rinus Schulz en Jon Bluming (IBK). In 
onderstaand wedstrijd werd ik gediskwalificeerd wegens te harde 
technieken….. Dit was tevens mijn laatste wedstrijd voor de Budo 
Bond… 

 
                          In 1975 heb ik mijn dienstplicht vervuld en daarna vele jaren in het 

buitenland gewerkt in grond-, weg- en waterbouwmachines. In die 
tijd probeerde ik zoveel mogelijk door te trainen in div. 
vechtsporten en div. stijlen, o.a. met de Thailanders op het werk. 
Na veel omzwervingen ben ik op het prachtige eiland Texel terecht 
gekomen, begin jaren ’90, getrouwd met Annelies en heb met haar 
twee kinderen gekregen. De sport stond toen ondertussen op een 
heel laag pitje, want er moest hard worden gewerkt in het eigen 
bedrijf. 

                         Tot mijn zoon Robin op Judo ging en kort daarna op Karate. Dan 
rol je in een bestuursfunctie voordat je het weet en begon het 
‘Budoleven’ weer te kriebelen. Op Texel was moeilijk aan leraren 
te komen, dus toen weer zelf aan de gang. Maar als ik iets doe wil 
ik dat graag goed doen. Ik heb mij daarom tot leraar laten scholen 
bij Stichting Karate Nederland (SKN) Shima was er bij 
aangesloten. 

                         Mijn begeleider was Ed Lammerts van Bueren (Karate Ju-Jitsu) die 
in Den Helder les gaf. Hetgeen betekende dat ik vaak met de boot 
naar de ‘overkant’ ging en met de laatste boot terug. Daar ging 
veel tijd en energie in zitten, maar dat vond ik het weer leuk! Na 
een paar jaar tot 3e dan gekomen en leraar A & B afgerond. Het 
voordeel van deze bond is dat je de opleiding in je eigen stijl mag 
doen. Je komt tenslotte om leraar te worden, de sport wordt je 
geacht te kennen. 

                        Omdat ik het ‘budovirus’ weer te pakken                                              
had ben ik mij in die jaren ook in de breedte gaan ontwikkelen en 
heb op meerdere sportonderdelen mijn lesbevoegdheid gehaald 
(FOG). Na een aantal jaren les te hebben gegeven bij de 
Budovereniging Shima ben ik in 2008 mijn eigen club begonnen 
onder de naam Budokai Texel. Samen met Cees de Jongh, Frank 
Phillipoom en Ronny Kluger heb ik een leraarcursus  



 

 

weerbaarbaarheid gevolgd in Beverwijk onder de vlag van IBA. 
Dit diploma is later omgezet naar het FOG. 

 

                         Vanwege mijn lessen Weerbaarheid werd ik 
door de heer Popper (Secr. General  
KMFAP) voorgedragen voor het 

ridderschap van Malta Sovereign Order of 
Saint John of Jerusalem (KMFAP) om in 
Nederland de KMFAP zaken te behartigen. 
Een hele eer. 

Op een dag stond Shihan Jan de Bruin voor 
mijn neus met de woorden: “Jon Bluming wil je weer inlijven bij 
de IBK”. Ik mocht (moest hahaha) daar een test doen van Karate, 
Kata´s en Karate all round (mix van Judo, Karate, en Ju-Jitsu)-
opleiding. Ik mocht blijven, dus was weer terug op het oude nest. 
In 2013 heb ik mijn eigen bedrijf, ik was toen al 57, ‘aan de 
wilgen gehangen’, ben in het diepe gesprongen en heb mijn eigen 
fitness- centrum opgericht onder de naam Stay Fit Texel. Uiteraard 
met een ruime Dojo voor Budokai Texel. Ik sta nog elke dag nog 
op de mat en geef met veel plezier al mijn lessen. Judo, Karate, Ju-
Jitsu, Kickboksen, Weerbaarheid en Krav Maga. 

 

 



 

 

                          De hoogtepunten van mijn Budo-leven zijn het samen met Kaicho 
Jon Bluming met de Kumite-wedstrijdteam trainen in de Mas 
Oyama Dojo in Japan (2007), de 6e dan Karate Do uit handen van 
DaiShihan Dirk Klok (AJBA) en mijn 6e dan Kyokushin Karate uit 
handen IBK Kancho Jan de Bruin (2021). Nu richting mijn 70e is 
het mijn doel het All Round Systeem van Jon Bluming, met al mijn 
kennis en ervaring uit de afgelopen jaren en mijn liefde voor de 
mix van Kyokushin Karate, Judo en Ju-Jitsu, verder uit te werken 
en te borgen voor de toekomst. (en oh,ja, ik peins er niet over om 
met pensioen te gaan, ik vind het nog veel te leuk) 

                                                                                                                                               

                         Met sportieve  groet,  

                         Nico Waerts 

                          6e dan Karate, (IBK) AJBA 

                          5e dan Kyokushin all round ( IBK) 

                          4e dan Ju-Jutsu (AJBA) 

                          3e dan Karate-Ju-Jutsu  (SKN)                                    

                          2e dan Judo IMAF Krav-Maga                

Instructeur A    (IBSSA/KMG ) 

Kickboks Instructeur A (SKMO) 

Weerbaarheid Trainer (FOG, IBA  

 
                         Without Kokoro budo is an empty shell 
 
 
 



 

 

 
 
        

  

                        Op vrijdag 21 oktober reisden wij, Sensei Nico Waerts en 
Sempai Robin Waerts, naar het AJBA Budo kaigi 4 seminar in 
Servië op 22 oktober j.l. Deze stond onder leiding van AJBA 
President Mladen Burazerović en de Japanse ambassade in 
Servië, die hun 140 jaar samenwerking met Servië onder de 
aandacht wilde brengen. 

                         Aangekomen in het hotel konden we gelijk een kijkje nemen 
de sportzaal die aan het hotel vast zat, dus gewoon van je 
kamer met Gi naar de zaal, lekker makkelijk. We hadden 
nog tijd genoeg, dus eerst maar even de prachtige omgeving 
en wat mooie gebouwen bekeken met als gids Mladen 
Burazerović. 

                          22 oktober startte het seminar rond 13.00 uur dus de in de 
ochtend tijd genoeg om kennis te maken en te netwerken 
met de vele nationale- en internationale Budo-instructeurs. 

                        Na afronding van de officiële opening, o.a. door de Japanse 
ambassadrice, startte het seminar. Op de verschillende tatami 
(5 stuks) startten de sensei met een budo-demonstratie van 
ongeveer 5 min. Daarna startten de lessen voor ongeveer 200 
deelnemers, jong en oud, op de 5 tatemi in carrousel vorm. De 
sfeer was enorm gezellig. 

                        De afsluiting van de dag was wederom met een 5 minuten-
demo van de div. sensei op de hoofd-tatemi en dat werd heel 
enthousiast door het publiek met applaus ontvangen. Later op 
de avond, na het diner, was er nog een officiële afsluiting met 
div. cadeaus en speeches en fotomomenten (veel). 



 

 

                          Mijn persoonlijke indruk van dit AJBA- seminar in Servië was, 
dat het gezellig was, goed georganiseerd voor wat betreft media, 
posters, vervoer, organisatie en tot hotel aan toe. Het was voor 
mij en Sempai Robin alsof we in een warm bad stapten. Moe 
maar voldaan zijn we 23 oktober teruggevlogen naar Nederland. 

                        Mladen Burazerović, dank voor uw gastvrijheid en goede 

organisatie.  Met sportieve groet, 

                        Sensei Nico Waerts 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

Haiku van de oude Sensei 
 
 
 
Het zwaard en de pen 
In de hand van een meester 
Zijn zij dodelijk 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
  Examens in Aalten (nagekomen verslag) 

 

 



 

 

 
Danexamens Budo-ryu.nl in de Hombudojo 
van IMAF-Nederlannd te Duiven 
 
Op 20 november 2022 hebben de volgende budoka van Budo-ryu.nl een hogere 
dangraad behaald: 
Karate-jutsu, tweede dan, Ellen Dautzenberg 
Nihon ju-jutsu, derde dan, Herman Borggreve en Bjorn Stemerdink 
Nihon ju-jutsu, vierde dan, Bas Welling 
 

 
 
Ellens Karate-jutsu tweede dan-examen bestond uit de volgende onderdelen: 
1. Kata Jion 
2. Shintai-no-kata 
3. Werkstuk:Atemi waza op 10 E-Bo-no-Kata series pakkingen en omvattingen 
4. Werkstuk:Verdediging tegen een grotere en zwaardere tegenstander 

a. Serie: Tachi waza 
b. Serie: Ne waza 
c. Serie: Wapens 

5. Vrije aanvallen 
 
Herman en Bjorn demonstreerden voor hun JuJutsu derde dan-examen:  
1. Shintai-no-kata 



 

 

2. E-Bo-no-kata 
3. Ne-waza-jutsu-no-kata 
4. Werkstuk nagewaza 
5. Werkstuk boken 
6. Vrije aanvallen tegen meerdere tegenstanders 
 
Bas demonstreerde voor zijn vierde dan-examen jujutsu de kata uit de 
bovenvermelde derde dan-examens, met de verwijzing dat hij zijn interpretatie 
op de verdedigingen op het E-bo-no-kata gaf, met als thema worpen in plaats 
van het originele kata. Als aanvulling demonstreerde Bas met Uke Herman het 
Kime-no-kata in Kodokanstijl. 
 
Geslaagden en natuurlijk ook hun leraren Bas Welling en Rudy Mulderij, van 
harte gefeliciteerd! 
 
Allen werden nadrukkelijk door Dirk Klok de voorzitter van IMAF-Nederland en 
voorzitter van de examencommissie gecomplimenteerd met hun goede 
voorbereiding, die leidde tot examens van hoge kwaliteit. 
 
Zonder Ukes kunnen examens niet worden afgelegd, dus onderstaande Ukes 
van harte dank! 
Christian Marcus 
Joost Mulder 
Frans Spiering 
Jochem van Vredendaal 
Jelle Visser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Van Sportinstituut Frits van der Werff uit Hoorn deed Vadym Basylewskyy  
examen voor de 1e dan Shotokan-Karate.  Begeleid door zijn leraar vanaf het 
eerste uur, Milos Despotovic. Vadym is de 1e karateka van Sportinstituut Van 
der Werff, die door Milos vanaf de witte band tot 1e dan is opgeleid. 
Vadym mag terugkijken op een goed examen. Van harte gefeliciteerd! 
 

         
 
 



 

 

                                 
 

BUDO-dag IMAF-Nederland 
 
5 november 2022 was het eindelijk weer zover. De jaarlijkse IMAF-
Budodag in Wijk bij Duurstede. Ondanks het vroege uur en voor 
velen de afstand van woonplaats naar Wijk bij Duurstede, waren er 
toch ruim 35 deelnemers aanwezig. Kenmerkend was weer de goede 
sfeer en enthousiaste deelname aan de Budo-activiteiten.  
Met lesgevers Jaap Korzelius, Jens Fricke, Dave Porcelijn, Wim Stroet, 
Wally Keuter, Tony van den Berg, Nico Herbert, Cees de Jongh. En 
vele bekenden waren aanwezig. We hadden ook bijzondere 
promoties en examens. 
Zo is Cor Brouwer tot 7e dan NihonJuJitsu/Tai Jitsu gepromoveerd, 
onze topper Rolf Coolen tot 7e dan Judo, Tony v.d. Berg 5e dan Judo, 
Elmar C. Fuchs 3e dan IaiJitsu. Voor Dave Porcelijn is vanwege zijn 
verdiensten in Budo en Organisatie de 6e dan Shotokan Karate bij 
IMAF-Europe aangevraagd. 
Het Bestuur en de deelnemers mogen terugkijken op een mooie 
Budo-dag. 
 



 

 

Een foto-impressie volgt onderstaand 

 
 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
         



 

 

 
  

                   



 

 

                       

 
 
 
 

     
 
 



 

 

 
 

Hanbo Jitsu-laatste aflevering 
 
                                  Ryu Hanbo Jitsu Kata  
 
Het Hanbo Jitsu Kata Kyo is een door de auteur van het boek Hanbo Jitsu samengesteld 
kata. Gekozen is voor technieken, die een afspiegeling vormen van de diverse Hanbo Jitsu-
handelingen, die in het boek Hanbo Jitsu worden beschreven en afgebeeld.  
Het kata wordt door twee personen in kumite-vorm uitgevoerd. 
 
De aanvaller (Uke) heeft 2 wapens, t.w.: Hanbo en mes. Uke draagt de Hanbo en het mes in 
de linker hand. De verdediger (Tori) heeft aanvankelijk geen wapens ter beschikking. 
 
Beiden betreden de tatami, groeten staande naar de jury/publiek/sensei, en lopen vervolgens 
naar hun uitgangspositie. Uke draait zijn rug naar Tori, knielt op rechterknie en legt de 
wapens in volgorde van gebruik voor zich neer, t.w.: Hanbo – mes.  
Uke neemt de Hanbo in de rechterhand, staat op en draait zich om naar Tori. Beiden groeten 
voor elkaar. 
Werkafstand ca. 2 meter. 
 
Uke valt aan met de oefeningen van de 1e serie: 
 
1.          Aanval:           Slag van opzij naar het hoofd. 
 
             Verdediging:   Mawashi empi naar het hoofd en beenveeg (O soto gari). 
 
2.          Aanval:           Stoot naar het lichaam. 

             Verdediging:   Tai sabaki; met linkerhand stok pakken en met rechter  
                                     onderarm slag tegen de zijkant van de nek. 
 
3.         Aanval:            Backhand-slag met één of twee handen. 
 
            Verdediging:   Zijwaarts wegzakken op linker hand en knie.  
                                    Trap naar de maag of knie en armklem aanleggen. 
 
4.         Aanval:            Slag recht van boven op het hoofd (tweehandig). 
 
            Verdediging:    Tai Sabaki; stoot onder de kin; meshandslag (Shuto) onder in de rug. 
                                     Uke wordt achterover geworpen. 
 
5.          Aanval:           Slag van boven op het hoofd (tweehandig). 

             Verdediging:   Blokkeren met de rechterhand; Achterwaartse trap (Ushiro mawashi 
                                     geri).  
                                     Achter Uke stappen en hem achterover trekken. 
                                     Met koprol over Uke heen de stok pakken.  
 



 

 

 
Bij de laatste oefening van de 1e serie heeft de verdediger (Tori) de Hanbo van de aanvaller 
(Uke) afgenomen. 
De 2e serie aanvallen/verdedigingen begint direct aansluitend aan de 1e serie. 
 
Uke valt aan met de oefeningen van de 2e serie: 
 
1.          Aanval:            Uke valt aan met pakking aan revers en stoot naar het gezicht. 
 
             Verdediging:   Tori blokkeert de rechterhand van Uke en weert met de Hanbo de slag. 
                                     Plaatst Hanbo over de handrug van Uke en brengt hem naar de grond. 
                                     Volgen met kniestoot (Hiza geri) naar het gezicht van Uke. 
 
2.         Aanval:            Uke valt aan met diagonale pakking naar de rechterpols van Tori. 
 
            Verdediging:    Tori verdedigt met slag tegen dijbeen of kruis van Uke. 
                                     Tori legt rechter uiteinde van Hanbo over pols van Uke en zet klem  
                                     aan. 
 
3.          Aanval:            Uke valt aan met tweehandig verwurging van voren. 
 
             Verdediging:   Tori weert van onderuit de aanval en geeft een tweehandige stoot 
                                      met de Hanbo naar de borst van Uke.  
 
4.  Aanval:             Uke valt aan met pakking van achteren, bovenarmen ingesloten. 
 
            Verdediging:     Blokkeren met de Hanbo over beide handen van Uke. 
                                      Doorzakken en werpen met schouderworp. 
                                      Volgen met slag naar het hoofd of lichaam van Uke.  
 
5.          Aanval:            Uke valt aan met pakking van achteren, armen vrij. 
 
             Verdediging :   Stoot met uiteinde van Hanbo op de handrug 
                                      Hanbo achter een van de benen van Uke plaatsen en hem achterwaarts  
                                      werpen. Doordraaien voor beenklem en slag naar het achterhoofd. 
 
 
 
Na de laatste aanval loopt Uke terug naar zijn plaats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Uke valt aan met de oefeningen van de 3e serie: 
 
1.          Aanval:            Uke valt aan met trap (Mae geri) naar het lichaam. 
 
             Verdediging:    Tai sabaki naar links en vang been op met rechter uiteinde van de 
                                      Hanbo. 
                                      Zet beenklem aan en breng Uke naar de grond. 
                                      Doorgaan met beenklem of rugklem. 
 
2.  Aanval:             Uke valt aan met trap (Mae geri) naar het lichaam. 
 
  Verdediging:    Tai sabaki naar rechts en vang been op met linker uiteinde van de 
                                      Hanbo.  
                                      Zet been vast tussen Hanbo en onderarm en werp Uke naar achteren. 
                                      Volgen met Atemi naar het hoofd.  
 
3.          Aanval:            Uke valt aan met stoot (Oi tsuki) naar het lichaam. 
 
             Verdediging:   Zijwaarts binnen de aanval stappen.  
                                     Zwaaislag naar het lichaam en Hanbo indraaien op de bovenarm. 
                                     Uke werpen met achterwaartse druk en beenveeg (O uchi gari). 
. 
4.          Aanval:             Uke valt aan met een slag zijwaarts naar het hoofd. 
 
             Verdediging:    Blokkeren met de Hanbo (rechterhand boven) 
                                      Met slipstap achter Uke stappen en verwurging met de Hanbo 
                                      aanzetten. 
                                      Kniestoot (Hiza geri) in de rug.  
 
5.          Aanval:            Uke valt aan met dubbele slag (rechts/links) naar het hoofd. 
 
             Verdediging:    Weren met linker en rechterhand (met Hanbo). 
                                      Hanbo in de nek van Uke leggen en verwurging aanzetten. 
                                      Kniestoot (Hiza geri) in de maag en naar de grond brengen. 
 
 
Na de laatste aanval loopt Uke terug naar zijn plaats. Knielt op rechterknie en steekt het mes 
zichtbaar in de band. Uke staat op en draait zich weer om naar Tori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Uke valt aan met de oefeningen van de 4e serie: 
 
1.          Aanval:            Uke valt aan met messteek  naar het lichaam 
. 
             Verdediging:   Wering met het rechter uiteinde van de Hanbo. 
                                      Pols blokkeren en Uke werpen met polsworp.  
 
2.          Aanval:            Uke valt aan met messteek naar het hoofd 
. 
             Verdediging:    Wering met linker uiteinde van de Hanbo. 
                                      Arm doorvoeren naar beneden en volgen met 
                                      zwaaislag naar gezicht, rug en scheenbeen.  
                                     
3.          Aanval:            Uke valt aan met messteek naar het hoofd. 

             Verdediging:    Wering met horizontaal gehouden Hanbo.  
                                      Volgen met trap (Mai geri) naar het lichaam. 
                                      Rechtsom draaien (rug tegen rug) en stoot met rechter uiteinde 
                                      van de Hanbo achterwaarts in de rug van Uke. 
                                      Doordraaien en slag tegen elleboog, pols of knie van Uke. 
. 
4.          Aanval:            Uke valt aan met een backhand-steek naar het hoofd. 
 
             Verdediging:    Tai sabaki en blokkeren met de Hanbo (linkerhand boven)                                                                           

Hanbo met linker uiteinde voor de keel van Uke brengen, pols                                     
blokkeren. 

                                      Uke met trap in de knieholte en druk met Hanbo achterwaarts werpen. 
 
5.           Aanval:           Uke valt aan met messteek naar het onderlichaam. 

              Verdediging:   Weren met rechter uiteinde van de Hanbo. 
                                      Met rechter uiteinde slag naar het gezicht van Uke en vervolgens hem  
                                      met beenworp (O soto gari) werpen. 
 
 
 
Na de laatste oefening lopen Tori en Uke terug naar hun plaats. 
Tori heeft de Hanbo en het mes in de linkerhand. 
Beiden groeten naar elkaar en vervolgens naar jury/publiek/sensei en verlaten de tatami. 
 
 
 
                     

 
 



 

 

 
 



 

 

Haiku van de oude Sensei 
 
 
 
Het zwaard en de pen 
In de hand van een meester 
Zijn zij dodelijk 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

                                       
 

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.   



 

 

                                   
 
                                                                                          

         
 


