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Van het Bestuur

Beste Budo‐vrienden en ‐vriendinnen,
We kunnen weer met volle tevredenheid terugkijken op een goed Budo‐jaar voor IMAF‐
Nederland.
Onze Budo‐on‐Tours worden goed bezocht en de tour langs de dojo’s wordt erg op prijs
gesteld. Voor 2019 willen wij nog meer organiseren.
De nieuwe commissies worden op dit moment benoemd en geïnstalleerd. Het technisch
directeurschap komt te vervallen, daarvoor komt in de plaats de Voorzitter van de
commissie. Hij geeft met zijn team richting en inhoud aan de commissie per Budo‐discipline,
om nog meer de betrokkenheid van onze leraren en leden te bevorderen. Organiseren,
kwaliteit en niveau van onze Budoka nog verder ontwikkelen. We hebben handjes en dus
kader nodig om onze mooie organisatie nog verder te brengen. Het aantal nieuwe scholen
neemt ook toe, en hebben wij dit jaar met onze moederorganisatie, de Federatie van
Oosterse Gevechtsporten (‘FOG’), NOC*NSF‐ lid, onze bestaande LMA‐diploma/certificering
omgezet naar de nieuwe kwalificatiestructuur. Een mijlpaal voor onze organisatie.
Ook zijn wij als IMAF‐Nederland lid geworden van de WJJC, World Ju Jitsu Confederation, en
daarmee tevens lid van de TAFISA, IOC‐lid.
We bouwen met onze organisatie aan diverse Budo‐platforms en ‐samenwerking om onze
mooie Budo‐disciplines verder te ontwikkelen. Platforms en samenwerking zijn namelijk de
toekomst. Het “oude” Bondsdenken zal verdwijnen.
Zo werken wij binnen de sectie Traditionele Krijgskunsten, binnen het FOG, nauw samen met
andere organisaties, zoals de E BO Academy, CJJF en, op het gebied van karate, met het
WKFN. Andere organisaties zullen volgen. We behouden vanzelfsprekend onze eigen
identiteit, maar werken binnen de sectie nauw samen. Zo kunnen wij samen evenementen
organiseren en daarmee de kosten laag houden en vanzelfsprekend aan uitwisseling van
kennis en vaardigheid doen. Als IMAF‐Nederland staan wij open voor iedereen. Op de tatami
moet het gebeuren; voor onze leden, tegen zo’n laag mogelijke prijs.
We zullen ook in 2019 veel organiseren en aan ontwikkeling doen.
Verder nodig ik je uit om copy naar onze redacteur, Cor Brouwer, te sturen, zodat wij veel
Budo‐nieuws/ervaringen/kennis en kunde kunnen verspreiden.
Ik wens jou en jouw familie een gezond en gelukkig 2019 en bijzonder gezellige Kerstdagen
toe. Tot snel op de tatami!
Jouw voorzitter,
Dirk Klok
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Een wereldkampioen in ons midden
Master Nico Herbert pakt Sambo-´goud´ in
Casablanca

´Equal´ of te wel Sambo voor elk … 4U2. Dat is wel een beetje dé slogan en dé missie van
de Sambo Bond Nederland. Sambo voor jong en ouder, jongens, meisjes, vrouwen,
mannen maar ook valide en mindervalide sporters onder ons.
Dat bewijst ´master´ bestuurslid en bondstrainer Nico Herbert maar weer eens hoe leuk en
ook nog eens competitief Sambo voor elk en op elke leeftijd kan zijn. Afgelopen vrijdag
vertrok Nico Herbert met grondlegger en voorzitter van de Sambo Bond Nederland, Hendrik
Jan Ningbers, naar Casablanca/Marokko. Hier ging Nico Herbert zijn meervoudige wereldtitel
Sambo verdedigen. Nico Herbert uitkomend in de categorie van 60 tot 64 jaar, gewichts‐
klasse tot 82 kg, liet er geen gras over groeien en prolongeerde zijn wereldtitel met glans.
Weer een prachtige prijs en opsteker voor de Sambosport in Nederland die op alle fronten in alle
leeftijden en disciplines van de Sambo- en Combat Sambo groeiend is.
Nico, van harte gefeliciteerd met deze gouden prestatie!
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IMAF Budodag 2018 Wijk bij Duurstede
Het was weer een happening zoals wij die van IMAF‐Nederland mogen verwachten. Ondanks
het vroege uur, voor sommigen wel heel erg vroeg, waren ruim 50 Budoka in Wijk bij
Duurstede op de tatami te vinden. Het beloofde een mooie interessante dag te worden
gezien het gezelschap leraren van uiteenlopende disciplines dat acte de présence gaf, t.w.:
Haki Celikkol (Karate/Wu Shu); Tony van Venrooij (Jiu –Jitsu); John de Boer (Karate), Thijs
Boerema (Iaido); André Le Capitaine (Iaido); Wally Keuter (Karate/Kobudo); Jens Fricke
(Sport Kenjutsu); Petra Gõdde (Sport Ju Jitsu) en Jean Pierre van Vre (Ju Jitsu). Kortom voor
elk wat wils. Op enthousiaste wijze wisten de docenten de aanwezige Budoka aan zich te
binden en hen kennis te laten maken met hun discipline. Het Karate/Wu Shu van Haki
Celikkol was voor iedereen nieuw. Hij demonstreerde de combinatie Karate/Wu Shu (met
behulp van een tolk). John de Boer doceerde op explosieve wijze onderdelen van het
Shotokan‐Karate terwijl Wally Keuter vooral het Kobudo (Sai en Bo) behandelde. Jean Pierre
van Vree demonstreerde en liet voelen zijn Ju Jitsu‐stijl. Thijs Boerema en André Le Capitaine
doceerden op ingetogen wijze het Iaido (trekken van het zwaard). Jens Fricke en Petra
Gõdde lieten de Budoka kennis maken met het in Duitsland populaire Sport Kenjutsu en
Sport JuJitsu.
Tijdens de Budodag was er een moment ingelast om enige docenten naar voren te halen, om
de hen toegekende dangraad in hun discipline te overhandigen. Uit handen van Jens Fricke,
voorzitter van IMAF‐Europa, ontving Dirk Klok de bevestiging van zijn 8e dan Nihon Ju Jitsu;
John de Boer de 6e dan Shotokan‐Karate en Rolf Coolen de 6e dan Nihon Ju Jitsu. Ad
Kleinjans, mocht na een stijlvol examen de 5e dan Shotokan‐Karate in ontvangst nemen.
IMAF‐Nederland feliciteert de promovendi met het behalen van deze mijlpaal.
Het Bestuur van IMAF‐Nederland mag terugkijken op een geslaagde Budodag!
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Foto‐impressie Budodag 2018
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De kern, die leidt tot succes
Artikel van Willem Visser
Twee begrippen waarmee men de het judo kan verklaren zijn Hazumi en Ikioi.
Om het hoogste te behalen moeten Hazumi en Ikioi in de juiste verhouding in harmonie
worden gebracht.
Wat is nu Hazumi en wat is Ikioi?
IKIOI is een hulpmiddel, dat onontbeerlijk is en dat in bepaalde mate aanwezig moet zijn; het
mag echter nooit boven Hazumi uitstijgen.
HAZUMI is het vermogen om massa en snelheid samen te schikken, te coördineren. Dit
vereist bewegingsgevormdheid, die alleen maar kan ontstaan als men informatie kan
opnemen en kan verwerken. Informatie over wat men moet doen en hoe men het moet
doen, afhankelijk van de plaats (de omstandigheden) en het tijdsbestek (de snelheid) waarin
men het moet doen.
Wil men slagen dan zal men altijd de vorm moeten achten; misvorming kost tijd en gaat ten
koste van de snelheid.
Om juist om te gaan met massa en snelheid moet men gevormd zijn en gevormd zijn
betekent: stijl!
Hazumi is het vermogen om massa en snelheid samen te schikken. Dit vermogen wordt
bepaald door spirit: dwz kalmte, alertheid, vol energie, compleet bewust en juist reagerend.
Armen en benen ontspannen, de kern hard, je blik gericht op de kin van de tegenstrever.
De som van al deze onderdelen kan men actieve gelatenheid noemen.
Ikioi is de stuwkracht: de kracht die het lichaam zwaar, hard en gespannen maakt. De
ledematen worden aangespannen, de tegenstrever moet worden weerstaan.
Ikioi moet hulpmiddel zijn.
Als Ikioi gaat heersen over Hazumi dan verdringt het de vrijheid en….zonder vrijheid is men
ver verwijderd van de vooruitgang.
Met dank aan professor Jigoro Kano.
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Laatst (3e) danstage
Zondag, 11 november jl. heeft de laatste (3e) danstage voor examenkandidaten
plaatsgevonden. Geteisterd door lichamelijk ongemak e.d. hebben 3 kandidaten zich voor
het examen moeten afmelden, t.w. Roel Klinkhamer, Raimond Laan en Paul Huijsman.
Zoals gewoonlijk stond de stage onder leiding van Dirk Klok en Jaap Korzelius, hierbij
geassisteerd door Cor Brouwer en Wim Stroet. Tijdens de stage werd Jasper van Wortel als
Voorzitter NJJ‐commissie geïntroduceerd.
De aanwezige kandidaten, Emiel Agema en Marcel Severins (3e dan NJJ/Tai Jitsu) en Paul
Groes (1e dan Hanbo/Kaibo‐Jitsu), de laatste geassisteerd door Raimond Laan,
demonstreerden onderdelen van hun resp. werkstukken. Op‐ en of aanmerkingen op de
inhoud van de werkstukken werden aan de kandidaten voorgelegd. Het is aan de kandidaten
of zij deze in hun werkstukken verwerken. Foto‐impressie is hieronder afgebeeld.
Wij wensen de kandidaten voor het examen van 18 november aanstaande alle succes toe!
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IMAF Danexamen NihonJuJitsu/Tai Jitsu
en Hanbo/Kaibo Jitsu
Op zondag, 18 november jongstleden, werden bij Sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn
de halfjaarlijkse danexamens Nihon JuJitsu/Tai Jitsu en Hanbo/Kaibo‐Jitsu afgenomen.
Voorafgaand aan de NJJ‐examens legden twee Aikidoka, Marlies Antes en Patrick Baasten,
het afsluitend gedeelte van hun 2e dan‐examen af. Beiden afkomstig van Sportschool
Richard de Bijl/Spijkenisse. Zij werden gepresenteerd door Robert Antes.
Twee kandidaten traden aan voor het examen 3e dan NJJ/Tai Jitsu en, Emiel Agema en
Marcel Severins, 1 kandidaat voor het Hanbo/Kaibo‐Jitsu, Paul Groes. De kandidaten werden
gepresenteerd door hun Sensei Cor Brouwer.
Een derde kandidaat voor het Nihon Ju Jitsu, Herman Borggreve, van Budo Ryu Arnhem deed
op 21 november, bij Budo Ryu Arnhem examen voor 2e dan. De kandidaten zijn stevig aan de
tand gevoeld en hebben hun dangraad niet cadeau gekregen. IMAF‐Nederland feliciteert de
geslaagden met het behaalde resultaat.
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Buitenlandse stages leraren
In het feodale tijdperk en de eeuwen daarna was het in Japan gebruikelijk, dat krijgers op
een gegeven moment toe waren aan een bijscholing van hun (wapen)vaardigheden. De
opleiding die zij van hun leermeester was afgerond en soms in bepaalde gevallen niet met de
ontwikkelingen op dat gebied meegegaan. Dit werd duidelijk door de confrontaties met
krijgers van andere scholen (ryu). Hoe moeilijk het was om toentertijd toegang te krijgen tot
een sensei en zijn vaardigheden, zo makkelijk gaat dat tegenwoordig. Een tweetal voorbeel‐
den willen wij u niet onthouden. Twee Tai Jitsu‐leraren van Sportin‐stituut Frits van der
Werff in Hoorn. Astrid Keizer en Wim Stroet, hebben recent een buitenlandse stage bij
grootmeesters in resp. het Ju Jitsu en Karate gevolgd. Hun hieronder beschreven ervaringen
spreken voor zich.
Voor degenen die mij niet kennen: Mijn naam is Astrid Keizer en ik ben instructeur
Zelfverdediging bij Sportinstituut Frits van der Werff. Zelf beoefen ik, als het even kan, drie
keer in de week Ju Jitsu/Tai Jitsu bij Frits van der Werff. Ju Jitsu/Tai Jitsu is eigenlijk ook
“zelfverdediging tegen alle mogelijke aanvallen die in de praktijk kunnen voorkomen”.Door
meer en meer met deze mooie tak van sport bezig te zijn, kom je in aanraking met de meest
aansprekende leraren in de Budowereld. Zo ook vorig jaar met de Franse leraar Éric Pariset.
Hij begon de praktijk van vechtkunsten op 5‐jarige leeftijd, en is nu 64 jaar. Zijn vader, tevens
zijn leraar, was de uitzonderlijke Budoka en Jitsuka Bernard Pariset, die er ook om bekend
staat de judo‐icoon Anton Geesink te hebben verslagen. Kortom, het is een grote eer om een
stage van deze Éric Pariset te mogen bijwonen. De stage vond plaats op 12 oktober
jongstleden in de wijk Montreuil in Parijs. Het was niet alleen de stage die ik mocht
bijwonen, maar de dag begon ermee dat hij mij kwam ophalen bij het hotel om onder het
genot van een kop koffie nader kennis te maken. Hierna een lunch met zijn goede vriend
Pascal en diens zoon Franck.
Om 14.00 uur begon de stage. De technieken die tijdens de les gegeven werden, hebben
veel overeenkomst met de Ju Jitsu/Tai Jitsu‐stijl die wij beoefenen bij Frits van der Werff.
Gedurende de stage werden de meest uiteenlopende technieken geoefend en werd ik
voorzien van waardevolle informatie over het hoe en waarom e.e.a. op die manier werd
uitgevoerd. Het was een mooie twee en een half uur durende les, een combinatie van
trappen, stoten, klemmen en worpen.
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Eric Pariset

Astrid Keizer

De overige deelnemers aan de stage, allemaal Fransen, waren erg enthousiast en vriendelijk.
De gehele dag heeft mij een vertrouwd gevoel gegeven. Als afsluiting van deze stage, en het
afscheid van deze bijzondere leraar, hebben we op Franse wijze gedaan.
Het is voor een “leek” misschien moeilijk te begrijpen hoe bijzonder het is om daar op de
mat gestaan te hebben. Misschien als voorbeeld: Wat voor een voetballiefhebber Messi is, is
voor mij deze leraar. Vergelijk het maar met zoiets.
Als de Budosport je gegrepen heeft, blijft het in je hart zitten. Het is passie! Dit is het zeker
bij mij geworden.
Astrid Keizer
Instructeur Zelfverdediging
3e dan Ju Jitsu/Tai Jitsu
1e dan Hanbo‐/Kaibo Jitsu

23

IMAF-Nederland
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Wim Stroet en ben als leraar Ju Jitsu/Tai Jitsu
verbonden aan Sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn. Zelf ben ik ruim 35 jaar geleden
begonnen met Jiu Jitsu, maar ook Judo en Karate hebben mijn aandacht.
Vorige week (8 t/m 14 oktober 2018) heb ik de uitnodiging aangenomen om in Zweden
(Kungälv & Göteborg) Wado‐Karate‐trainingen bij te wonen. De uitnodiging kreeg ik van
Thomas Tössbrant, 6e Dan Wadokai en zijn leraar Sensei Shingo Ohgami (8e Dan Wadokai).
De uitnodiging dateerde alweer van een paar jaar geleden. De Zweedse week is een heel
mooie beleving geworden. Intensieve training‐stages gevolgd, waarbij op diverse punten de
nadruk werd gelegd en diverse Karate‐kata (techniekvormen) werden behandeld.
Kennisgemaakt met Budoka die met dezelfde instelling de stages volgden. Daarnaast
nieuwe vrienden gemaakt binnen het Karate, zowel in Göteborg als in Kungälv.
Uitnodigingen ontvangen, voor zowel trainingen in Nederland als in het buitenland, t.w.:
Zweden en Zwitserland. Dit alles geeft aan dat verbreding in de sport ook verbreding van
visie, kennis en begrip oplevert. Samen sporten, samen trainen, samen leren geeft een
betere balans van techniek en toepassing.

Thomas Tössbrant Shingo Ohgami Wim Stroet
Vanuit het Ju Jitsu komt het Judo voort, maar ook het Aikido en het Aiki Jitsu. Daarnaast kan
er grofweg gesteld worden dat het overgrote deel van de stoten en trappen (de basis‐
technieken) van het Karate ook in het Ju Jitsu bekend zijn. Vandaar dat de mix van Ju Jitsu
met Judo en/of Karate nog helemaal niet zo bijzonder is. Budo‐sporten draait om meer dan
vechten, het is een manier van leven, waarbij balans, begrip, zelfvertrouwen, respect en
inzicht een grotere waarde krijgen. Verbreding en verdieping van de sport levert ook meer
creativiteit, plezier en mogelijkheden op.
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Dus mijn persoonlijke boodschap is, dat meer mensen Budo‐sporten zouden moeten gaan
beoefenen. Het brengt meer op dan een verbetering van eigen conditie en uithoudings‐
vermogen. De soort Budo‐discipline maakt in deze niet veel uit, maar vanuit mijn eigen
perspectief zou ik eenieder het Ju Jitsu kunnen aanraden. Het Ju Jitsu wordt niet voor niets
als de Bron van alle Budosporten genoemd.
Wim Stroet
Ju Jitsu‐leraar B
5e Dan Nihon Ju Jitsu / Tai Jitsu
1e dan Judo

Haiku en wijsheden van de oude Sensei
De blinde Sensei
Geniet volop en zichtbaar
Van het geurend hooi

De leraar is er voor de leerling
De leerling is er niet voor de leraar
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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. Evt. copy kan
gestuurd worden naar Cor Brouwer (e‐mail: c.brouwer1@quicknet.nl).
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