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Van het Bestuur

Beste Budo‐vrienden en ‐vriendinnen,
Voor jullie ligt het Budo Magazine.
Door middel van dit medium willen wij jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in de IMAF Budo‐wereld. Naast de website en de Face Book‐
pagina.
De artikelen van onze redacteur Judo, Willem Visser, zijn een fantastische
verdieping van de Judo‐discipline.
Verder maak ik van de gelegenheid gebruik om jullie te informeren, dat Mario
Den Edel, met de E Bo Academy, een aparte zuil binnen de IMAF Nederland zal
vormen.
Het Nihon Ju Jitsu blijft ook een aparte zuil. IMAF Nederland wil jullie al het
mogelijke op Budo‐gebied aanbieden.
Wederom een boeiend nummer door onze redacteur Cor Brouwer met zorg
samengesteld.
Veel leesplezier en ik hoop jullie wederom op de tatami te ontmoeten.

Dirk Klok
Jullie voorzitter
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Judo – Artikel van Willem Visser
Judo 1
De titel van dit artikel is simpelweg Judo. Daarvoor heb ik gekozen, omdat het
over Judo gaat. (Judo 1, omdat er wellicht ook nog Judo 2 komt.)
Judo, een spel, een sport, een systeem van fysiek‐mentale vorming (in
‘schooltermen’ lichamelijke opvoeding genoemd, alhoewel fysiek‐mentale
vorming niet geheel gelijk is aan lichamelijke opvoeding), een systeem voor
zelfverdediging, een bewegings‐culturele activiteit, een filosofie, een
levenshouding. De volgorde van deze opsomming is onder andere
afhankelijk van de leeftijd, de hoedanigheid, de belangstelling, de fase van
ontwikkeling en de levensfase van de judo‐beoefenaar, de judoka.
Ongetwijfeld kunnen er nog meer omstandigheden, persoonlijke waarden
en competenties aan deze opsomming worden toegevoegd, hetgeen ik
verder ter invulling over laat aan de lezer.
In dit artikel ga ik niet in op de historie van Judo; het zou heel mooi (en ook
opmerkelijk) zijn als de JBN of NVJJL Dr Naoki Murata, Dr Michel Brousse, Dr
Yves Cadot en prof. Carl de Cree zou uitnodigen om hen, in een
opzienbarend seminar, te laten doceren over de historie van Judo. Graag
laat ik dit onderwerp over aan het initiatief van JBN en/of NVJJL.
In dit artikel wil ik wel een bijdrage leveren aan de gedachtewisseling over het
belang van Randori en Kata. Ja, ik weet dat ‘een bijdrage leveren’ uit mijn
mond voor de JBN wellicht ‘ironisch’ klinkt en daarom is het goed om de juiste
definitie van ironie te geven: ”geveinsde onwetendheid”; dat kan het dus hier,
om verschillende redenen, niet zijn. Mijn bijdragen worden vaak als satire
gezien, hetgeen ik een compliment vind, als men de vertaling van
‘satura lanx’ gebruikt: ‘een schaal vol gemengde vruchten’. Die ‘schaal vol
gemengde vruchten’ wordt vaak niet gewaardeerd en smaakt voor velen
met een gebrekkige melkzuurtolerantie ‘zuur’. Toch laat ik me niet
ontmoedigen onder mijn persoonlijke motto:
“Als je jezelf aanpast heb je weliswaar de meeste kans om te
overleven, maar...je
onderscheidt je er niet
door”.
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KATA
In een artikel over KODOKAN JUDO (buiten mijn medeweten door
iemand anders op FB gepubliceerd en gesigneerd) heb ik de ‘overload’
aan belangstelling voor Kata al eens benoemd. De overmatige
belangstelling voor Kata dreigt het mooiste fenomeen in Judo, Randori,
te overschaduwen.
Let wel, Judo kan bestaan zonder Kata; Judo zonder Randori is geen Judo.
Maar, ook om te voorkomen dat ik gezien word als ‘ Kata bestrijder’ blaas ik
eerst de loftrompet over Kata door er een aantal waarden van aan te geven.
Daar waar in wetenschappelijke artikelen definities gegeven worden van
spel en sport (zie verderop in dit artikel) mede waardoor Randori en Shiai
kunnen worden geduid, is dat niet het geval met het fenomeen Kata. Zelfs
in het onvolprezen (en vergeten) boek ‘Algemene theorie der menselijke
houding en beweging’ van professor Buitendijk (Aula 175) is een fenomeen
als Kata of een equivalent daarvan niet opgenomen. (Overigens is het voor
ieder die zich met houding en beweging bezig houdt heel nuttig om dit boek
te bestuderen.)
Wat wel te gebruiken is, is een onderdeel van een wetenschappelijke
studie van de universiteit van Hamburg, waar drie vormen van
beweging worden onderscheiden:
a. Eenvoudig resultaat georiënteerd bewegen: hierbij zijn de motorische
vaardigheden relatief eenvoudig, zowel technisch als conditioneel
(wandelen, hardlopen, zwemmen). Het verbeteren van waarnemen,
analyseren en situationeel handelen is bepaald niet van het grootste
belang.
b. Verloop georiënteerd bewegen: techniek is hier van veel groter
belang dan bij eenvoudig resultaat georiënteerd bewegen;
conditie is additioneel. (Turnen, kunstrijden).
Evenals bij eenvoudig resultaat georiënteerd bewegen is het
verbeteren van waarnemen, analyseren en situationeel handelen ook
niet van het grootste belang. Er zijn geen onverwacht snel wisselende
situaties en beperkingen worden niet door anderen opgelegd.
c. Complex resultaat georiënteerd bewegen: in deze vorm van bewegen
is techniek, conditie, waarnemen, snel analyseren, beslissen en
uitvoeren van de techniek en snel en adequaat inspelen op steeds,
vaak niet voorziene, wisselende situaties (veelal beperkt door
tegenstrever, tijd en ruimte) kenmerkend. (Spelsporten en
vechtsporten; waarbij in de vechtsporten, zoals Judo, de tijd en ruimte
het meest beperkt zijn.)
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(Sportwissenschaft und Sportpraxis, Band 38, Psycho‐Training im Kampf‐
und Budo‐Sport, Horst Tiwald. ISSN 0342‐457X)

Kata kan geplaatst worden onder b. verloop georiënteerd bewegen.
Een van de kenmerken van Kata is, dat de uit te voeren technieken de
grondvorm van vaststaande bewegingen moeten zijn.
In zekere zin is de basis van Kata een ‘theoretisch gegeven’ van aanval
en verdediging, waarbij (evenals in Randori en Shiai; complex resultaat
georiënteerd bewegen) ethiek, esthetiek, mechanica en logica
onderdelen zijn.
Kata is geen demonstratie van afzonderlijke technieken (mag dat ook niet
zijn); Kata is een kunstvorm met een ‘eigen opvatting’.
Met ‘eigen opvatting’ wordt bedoeld, dat Kata wordt uitgevoerd door Tori en
Uke, die van gelijk niveau moeten zijn op gebied van techniek en instelling en
waarbij harmonie en ritme belangrijk zijn. Er moet harmonie zijn in het eigen
ritme en de ritmes van Tori en Uke moeten op elkaar zijn afgestemd. Die
harmonie in het eigen ritme en de samenhang van de ritmes van Tori en Uke
vormen ‘de eigen opvatting’. De grondvorm van vaststaande bewegingen kan
niet worden aangetast, immers de definities van ethiek, esthetiek, mechanica
en logica zijn niet veranderd.
Harmonie betekent niet hoekig, het is makkelijk, elegant en vloeiend;
dat wil voor Kata zeggen, dat ‘hoekige en felle handelingen’ vermeden
moeten worden, omdat deze energieverkwisting tot gevolg hebben.
Ritme is de harmonische wisseling van spanning en ontspanning.
Ademhaling is van invloed op ritme, de ademhaling regelt het ritme;
wie haar/zijn ademhaling beheerst, beheerst haar/zijn bewegingen,
haar/zijn evenwicht, , haar/zijn lichaamshouding, haar/zijn geestelijke
instelling.
Ook in Kata geldt, evenals in het totale fenomeen Judo, dat
‘alles moet leiden, met maximale doeltreffendheid, tot algemeen
welzijn’!
Kata in Judo is het harmonisch en ritmisch beoefenen en/of uitvoeren van
de vaststaande grondvormen van judotechnieken door Tori en Uke,
gebaseerd op het theoretische gegeven van aanval en verdediging. De
verschillende Kata ontlenen de vaststaande grondvormen aan de
verschijningsvorm, zoals principes van werpen, controleren, verdedigen,
souplesse, balans en zelfs de plaats van de mens in de kosmos.
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Kata is in vele opzichten een uitstekende oefening.
Als intermezzo wil ik een idee poneren voor de ontwikkeling van de judoka,
wellicht ook van belang bij het opstellen van graduatie‐eisen:
‐ in de Kyu periode: aanleren van basistechniek zoals Nage waza, (Ttachi
waza, Hikomi waza, Renraku waza, Renzoku waza en Kaeshi waza) en Ne
waza (Oase waza, Shime waza en Ude kansetsu waza);en...Randori!
‐ 1e, 2e en 3e dan: verdieping van techniek en ontwikkelen van Tokui waza;
en...Randori!
‐ 4e en 5e dan: diepgang, achtergronden, stijl en ritueel van onder
andere Kata; en ook bestuderen wat, waarom en hoe.
‐ 6e dan en hoger: betekenis van Judo in het leven en in het leven van de
judoka.
Judo is een vorm van fysieke en mentale opvoeding en vorming, een vorm
van houding en beweging. Houding en beweging houdt veel meer in dan
alleen maar doelmatigheid; en zorg besteden aan stijl en achting van ritueel
moet een voorname plaats hebben.
Hier passen ook de wijze woorden van Olympisch Kampioen Anton Geesink:
“If you want to be a Champion, you have to look like a
Champion!”
Twee andere Olympische kampioenen uit Nederland, Willem Ruska en
Mark Huizinga, zijn hierin even grote voorbeelden!
Ook examens en examinatoren dienen stijlvol te zijn en ook hier moet
ritueel een plaats hebben. Stijl en ritueel brengen waardigheid en rust.
Onder leiding en inspiratie van de heer Peter Demandt is dit op nationaal
niveau zeer goed georganiseerd; hij zag in dat stijl en ritueel ook bijdragen aan
het waardige verloop van examens voor 4e dan en hoger. De heer Demandt
verdient hiervoor grote complimenten!
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RANDORI en SHIAI
Daar waar ik Kata oefening noem, daar noem ik Randori spel en Shiai sport
(sport = spel in competitie met elkaar).
Het is hier wel nuttig om eens te kijken naar wetenschappelijke definities van
spel en sport, van onder andere Huizinga, Guttman, Mandell en anderen.
‐ spel is een vrijwillige activiteit met grenzen en tijdslimiet, volgens
geaccepteerde en bindende regels, ‘met het doel in zich’, en met een
plezierige spanning door iets anders te doen dan in het normale leven.
Dus in deze definitie is plezierige spanning en anders doen dan in het
normale leven van groter belang dan presteren en resultaat.
Voor sport zijn, evenals voor spel overigens, meerdere definities te geven,
onder andere:
‐ (spel)activiteiten die gericht zijn op fysieke en mentale inspanningen met
resultaat als doel;
‐ sociaal fenomeen gerelateerd aan wedstrijd‐ en competitie elementen;
‐ fysieke spelactiviteit in wedstrijdverband;
‐ een moderne definitie van sport is:
competitie in tal van fysiek‐mentale activiteiten, waarin ambitie,
inspanningen en het overwinnen van hindernissen leidt tot meetbaar
en vergelijkbaar resultaat.
Resultaat kan dan objectief zijn, bijvoorbeeld kampioenschappen; ook
kan resultaat subjectief zijn, bijvoorbeeld het behalen van persoonlijke
doelen of het verbeteren van persoonlijke prestaties.
In een aantal van bovenstaande definities staat ‘wedstrijd’ centraal.
Taalkundig (ook in de ‘volksmond’) bedrijven we ook sport als we gaan
hardlopen, paard‐rijden of zwemmen zonder dat er sprake is van competitie,
tenzij dat je de competitie aangaat met jezelf; beter, verder, sn eller.
(subjectieve prestatie.)
Een definitie voor judo als sport is gemakkelijk te geven als we de
‘moderne definitie’ als basis nemen.
Laten we niet vergeten, dat Kano Shihan zich tot het uiterste heeft inge‐
spannen om Judo Olympisch ‘te maken’ en om zijn systeem te bewijzen
en te promoten maakten zijn studenten vele wedstrijden! Kano Shihan
was bepaald geen tegenstander van Shiai.
Ook een definitie van Randori is te geven met gebruikmaking en met
judo‐specifieke aanvullingen.
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Randori is het ‘vrije spel van aanval en verdediging in Judo’, waarin de
Judoka gebruik kan maken van de judotechnieken in Nage waza en Ne
waza.
Een doel van Randori is om de tegenstrever (de trainingspartner)
te werpen of te controleren. (Shime en Ude kansetsu waza zijn
onderdeel van controle techniek, controletechnieken met opgave
tot gevolg.)
En in dat vrije spel kiest de Judoka technieken die bij haar of hem passen en
die zij of hij toepast in de ‘spel‐specifieke situaties’.
In Randori leert men om snel en adequaat in te spelen op steeds wisse‐
lende, vaak niet voorziene, situaties. (complex resultaat georiënteerd
bewegen.)
Het hoofddoel van Randori is: persoonlijke ontwikkeling.
En.....Randori biedt de beste mogelijkheid voor die persoonlijke ont‐
wikkeling.
Randori ‘draagt dus het doel in zich’.
Veel vergelijkingen ‘gaan mank’ en wellicht deze ook:
Als Kata de grammatica van Judo is dan is Randori het proza.
In Randori schrijf je als het ware je eigen boek, in Randori ‘maak’ je je eigen
Judo; in Randori kun je eventueel gebruik maken van hetgeen men
(be)oefende in Kata.
Eerder in dit artikel gaf ik als intermezzo een (mogelijke) ontwikkelingsgang
in Judo aan. In die ontwikkeling zien we een langdurige techniek‐
ontwikkeling, die gepaard moet gaan met het spelen van het judospel:
RANDORI.
Randori mag NOOIT ontbreken in de ontwikkeling van een Judoka. Randori
mag zelfs in geen enkele judotraining ontbreken.
En....Randori is het beste ‘voorportaal’ voor Shiai.
Het hoofddoel van Randori is: persoonlijke ontwikkeling. En.....Randori
biedt de beste mogelijkheid voor die persoonlijke ontwikkeling.
Terugkijkend naar het ‘intermezzo’ met daarin de ontwikkeling van een
Judoka en de mogelijke exameneisen, dan zien we dat een heel lange
periode, tot en met 3e dan, de hoofdmoot van de ontwikkeling bestaat uit
techniektraining en natuurlijk behoort daartoe ook ‘het vrije spel’: Randori!
Eigenlijk leert de Judoka de technieken om deze te gebruiken in Randori en
Shiai.
Onlangs las ik, dat op een seminar werd nagedacht en gesproken (ik hoop in
deze volgorde) over het aantal judo‐beoefenaren; dat aantal zou teruglopen.
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En de terugloop van het aantal judo‐beoefenaren zou gestopt kunnen
worden door het ontwikkelen van jeugd‐kata?
Bij het lezen van deze stelling verkeerde ik enige tijd in een toestand van
ontzetting.
Het zou te satirisch worden om alle associaties, die dit bij mij oproept, weer
te geven; men zoekt de oplossing niet eens in de verkeerde hoek, maar
daar waar deze absoluut niet is (‘blindheid’ genoemd!). En weer verwijs ik
naar het intermezzo, waar bij 4e dan de verdieping begint.....
Natuurlijk is kata‐beoefening nuttig en prijzenswaardig; het mag echter
geen obsessie worden, want obsessie verblindt!
De oplossing om het, vermeende, aantal afnemende judo‐beoefenaren te
stoppen is door tot en met 3e dan techniek te trainen en het spel, Randori,
te spelen; steeds aangepast aan leeftijd en fase van ontwikkeling.
Het is heel gemakkelijk voor leraren om, al of niet met de armen over
elkaar, Kata te onderwijzen. (zie ‘verloop georiënteerd bewegen’)
Het is veel moeilijker voor leraren om, de handen uit de mouwen en met
het zweet op de rug, Judoka techniek bij te brengen, om vervolgens het
spel te (laten) spelen. (zie ‘complex resultaat georiënteerd bewegen’.)
Daardoor, het beoefenen van het judospel, zal het aantal judo‐
beoefenaren toenemen, de persoonlijke ontwikkeling van Judoka zal het
beste zijn; het niveau van Judo zal enorm stijgen, waardoor Judo als
wedstrijdsport ook weer in de lift komt.
Naar mijn mening moet hier, in ‘NL Judo’, de meeste aandacht aan worden
besteed onder het alom bekende judo‐principe:
‘alles moet leiden, met maximale doeltreffendheid, tot algemeen
welzijn’!
Jeugd‐kata leidt NIET tot algemeen welzijn met maximale doeltreffendheid.

Randori biedt de beste mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling.
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Kodokan Go Kyo no Waza
Een kind, jeugd, junioren en vele senioren willen spelen, willen sporten; zij
willen Randori en/of Shiai en natuurlijk zal er een perfecte opleiding en
vorming aan ten grondslag moeten liggen.
In 1960 maakte ik bij mijn eerste leraar Wim Cobben kennis met het Kawaishi
systeem. De meeste lezers kennen het nog wel; 1e beenworp, 2e beenworp
enz. en in Ne waza werden de technieken in verschillende posities aangeleerd.
(Bij Wim Cobben leerde ik ook hoe men een club van ‘gevarieerd pluimage’
ontwikkelde en bij elkaar hield; ook daar is nu, in tijden vermeend van
ledenverlies, veel van te leren!)
In 1965 maakte ik bij mijn leraar Jan van der Horst, 9e dan, kennis met het
Kodokan Go Kyo no Waza; kort daarna bij Sensei Ishiro Abe, 10e dan.
Sensei Ishiro Abe heeft een uitstekend boek over het Kodokan Go Kyo no
Waza geschreven, gepubliceerd in het Nederlands en in het Frans.
(Universitaire Publicaties Brussel)
Door beiden en door voortdurende studie heb ik inzicht gekregen in de
waarden, inclusief veiligheid, van het Kodokan Go Kyo no Waza; later heb ik
in vele landen uitleg mogen geven over deze unieke ontwikkelingsmethode
van judo. (Zie ook: www.willemvissercoaching.eu)Ondanks het voorhanden
zijn van een perfecte en unieke ontwikkelingsmethode, het Kodokan Go Kyo
no Waza, (door Kano Shihan en zijn medeleraren ontwikkeld) zijn er steeds
weer initiatieven genomen en inspanningen verricht om een andere of
betere methode te ontwikkelen. Als ik de potentiële ontwikkelaars vroeg
waarom men dit deed, dan kreeg ik meestal antwoorden zoals: “IK wil mijn
eigen systeem ontwikkelen”, of “IK wil niet gebonden zijn aan vooraf
omschreven methoden” en vaak werd daar nog aan toegevoegd
“En IK wil zeker geen systeem dat door Japanners is ontwikkeld”.
Opvallend is het woord “IK”, wat de vraag opwerpt of men ook aan de, al
of niet jeugdige, Judoka heeft gedacht.....
Men kan beter de vraag stellen welk systeem het beste is voor de
Judoka, met in het achterhoofd alle specifieke waarden van Judo, eer‐
der in dit artikel benoemd.
Vreemd dat men Japanse leraren voor kata‐training naar Nederland laat
komen en dat men een Japans systeem voor techniekontwikkeling afwijst of
in veel gevallen niet voldoende of helemaal niet kent....., terwijl juist Kata
geen ‘eigen systeem’ is, gebonden is aan vaste vorm en inhoud, en door
Japanners is ontwikkeld!
Ook vreemd dat er zwaar overdreven aandacht is voor Kata, en zelfs nu ook
voor kinderen, terwijl Randori en de voorbereiding daarvoor veel
essentiëler is voor judo!
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Geruime tijd geleden zag ik Gé van den Elshout examen doen voor 7e dan.
Met alle respect voor alle andere examenkandidaten moet ik toch zeggen,
dat zijn examen voor 7e dan een ‘grote verademing’ was, omdat zijn enorme
ervaring in Randori en Shiai duidelijk terug te zien was in al zijn (Busen)Kata;
ritmisch, harmonisch, natuurlijk!
Het volgende ‘gok’ ik; ik denk dat Gé van den Elshout tot aan 4e dan
veel, heel veel techniektraining, Randori en wedstrijden heeft
gedaan’.
In plaats van een ‘overload’ aan aandacht en beoefening van Kata is het
voor de ontwikkeling van de Judoka en daarmee het gehele Judo van
essentieel belang dat Randori het belangrijkste fenomeen in Judo blijft.
Kodokan Go Kyo no Waza kan in de voorbereiding van Randori en Shiai van
zeer groot belang zijn.
Onlangs stuurde een Nederlandse leraar mij een bericht, waarin ik als
obsoleet werd ‘neergezet’. De berichtgever is waarschijnlijk niet op de hoogte
van het onderstaande:
Geen waarheid, geen waarde kan ooit worden gekend zonder de
onbevangenheid die nodig is om voorbij het uiterlijk en de schijn te komen.
En ook is het goed om te weten, dat als wijsheid pas komt als het te laat
is, de wijsheid nutteloos is.
Met dank aan mijn leraren, Judoka die ik heb mogen begeleiden en
deskundigen waarvan ik heb mogen leren.
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IMAF‐Danexamen 19.05.2019
Zondag, 19 mei jongstleden, vond in de Dojo van Yusei Gachi in Duiven het 1e
halfjaarlijkse Danexamen plaats. Dit keer waren er 4 kandidaten, t.w.:
April Elsing en Bart Nagelkerke van Sportschool Richard de Bijl/Chita Gross.
Beiden gingen op voor het examen 1e dan Nihon Ju Jitsu. Zij werden gepre‐
senteerd door hun Sensei Jasper van Wortel. De Judo‐discipline werd ver‐
tegenwoordig door Stephan Smit en Michel Coolen van Sportschool Yusei
Gachi, die het examen voor 2e dan Judo aflegden. Zij werden gepresenteerd
door hun Sensei Rolf Coolen.
Ten overstaan van de examencommissie, bestaande uit: Jaap Korzelius, Dirk
Klok en Rolf Coolen legden de kandidaten een goed examen op de tatami.
Alle kandidaten mochten na afloop hun diploma in ontvangst nemen.
Nogmaals hartelijk gefeliciteerd met het resultaat!

De geslaagden voor Judo 1e dan

De geslaagden voor Ju Jitsu 1e dan
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Danstages in Hoorn
Ten behoeve van Budoka, die op willen gaan voor een danexamen, zijn in
Hoorn 3 danstages gepland, t.w.:
‐ Zondag, 01.09.2019
‐ Zondag, 20.10.2019
‐ Zondag, 10.11.2019
Aanvang van de danstage: 10.30 uur
Einde van de danstage : 12.30 uur
Locatie: Sportinstituut Frits van der Werff
Draafsingel 61
Hoorn
Tel.: 0229 217 364
De danstage is toegankelijk vanaf 1e kyu NJJ en Judo.
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Karate-Jitsu – Artikel van Rudy Mulderij
Karate meets Kung‐fu in Arnhem
woensdagavond 29 mei 2019 20‐21.30 uur ( Zie Agenda IMAF‐site)
Meer informatie: www.budo‐ryu.nl
Op woensdagavond 29 mei (de dag voor Hemelvaartsdag) is er voor IMAF‐
leden een gratis stage met als thema Karate meets Kung‐fu. Deze laatste
discipline wordt niet binnen IMAF‐verband beoefend, maar karate uiteraard
wel. Deze stage is voor ieder IMAF‐lid geschikt. Dus kom!
Sifu Frans Spiering en sensei Bas Welling bieden verschillende trainingsvormen
aan die de overeenkomsten en verschillen tussen deze krijgskunsten
verduidelijken. Praatje, plaatje, maar vooral veel daadje voor iedereen die
meetraint.
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Bij Karate ligt, zoals de IMAF‐leden allemaal wel weten, de nadruk op het
gebruik van stoot‐, trap‐ en afweertechnieken (Te‐waza, Geri‐waza en Uke‐
waza). Zo zou je kung‐fu ook kunnen samenvatten.
Meestal beschrijven we Karate als een vechtkunst die is ontstaan op de
Ryukyu‐eilanden van het huidige Okinawa, Japan. Het is ontstaan uit de
samenvoeging van het Chinese Kempo en de inheemse vechtkunsten van
Okinawa, die te (手, letterlijk “hand”) werden genoemd. Kara betekent leeg.
Karate betekent dus lege hand.
Over de geschiedenis van Kung‐fu wordt meestal verteld dat dit omstreeks
de 5e eeuw is geïntroduceerd samen met het Boeddhisme vanuit India.
Hierbij wordt verteld dat boeddhistische monniken zichzelf konden
verdedigen met Kung‐fu.
We vragen aan karateleraar Bas Welling waarom hij met Karate is begonnen.
Ik ben ooit begonnen om naast Jiu‐Jitsu ook Karate op te pakken om mijn jiu‐
Jitsubeoefening te verbeteren. Een Jiu‐Jitsuka werpt als een Judoka en stoot als
een Karateka.
De stijl waarbij ik toen uitkwam was Karate‐jitsu, waarin ik via SKN in 2015 ook
gediplomeerd leraar ben geworden. Een stijl die voor een groot deel uit de
authentieke oefenvormen bestaat, zoals men deze tegenkomt in de oudere
stijlen, maar die wordt aangevuld met enkele praktisch toepasbare klem‐,
verwurgings‐ en werptechnieken.
Zodoende is een praktisch toepasbare karate stijl tot stand gekomen die meer
aansluit bij de eisen van de hedendaagse maatschappij.
De eerste trainingen van karate waren heel anders dan dat ik gewend was. Veel
oefeningen in kata (solo) vorm, diepe standen en het kwam in mijn eerste (op
dat moment achteraf verkeerde) beleving nogal, houterig, modulair over. Maar
zoals met veel budovormen loop je in je eerste lessen in een bos vol kennis,
waardoor je aanvankelijk door de bomen het bos niet ziet.
Na enige tijd werden werd er naast kata ook bunkai getraind en toen zag ik de
schoonheid van karate. Bunkai is een trainings‐ en analysetechniek waarbij je
afzonderlijke bewegingen van een kata (bewegingsreeks) met behulp van een
of twee partners traint.
Ik realiseer me dat voor veel mensen in deze tijd, met veel aandacht voor
ringsporten als kickboksen en mma, karate nogal ouderwets kan lijken, maar bij
nader inzicht is dat zeker niet waar. Je kan aan een boom niet zien hoe het bos
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er uitziet. Waar ik aanvankelijk met karate begon om atemi waza te verbeteren
voor jiu‐jitsu ben ik daarna doorgegaan met karate en genoeg gebruik ik nu
mijn kennis uit het jiu‐jitsu om mijn karate te verbeteren. Dit laat maar zien hoe
mooi budo is, zoveel verschillende takken die ontspruiten uit dezelfde stam.

Franse Ju-Jitsu grootmeester Eric Pariset
Tijdens de Europese IMAF‐Budodag op 5 november 2017 liet Eric Pariset de
deelnemers aan zijn stage kennismaken met zijn Ju Jitsu‐stijl. Naar aanleiding
van de gedemonstreerde technieken nam Astrid Keizer, 3e dan NJJ/Tai Jitsu van
Sportinstituut Fr. van der Werff, het initiatief om nadere informatie bij hem in
te winnen over de wijze waarop Eric Pariset diverse technieken volgens zijn
opvatting uitvoerde. E.e.a. resulteerde in twee bezoeken aan de Dojo van Eric
Pariset in Parijs. Tijdens één van de stages is afgesproken, dat hij op
vriendschappelijke basis en als toerist naar Hoorn zou komen, om dan
tegelijkertijd een zelfverdedigingsles op donderdagavond bij te wonen. Dit was
een bijzondere gebeurtenis voor de leerlingen. Op de vraag, of hij een les wilde
verzorgen voor de “seniorengroep” beantwoordde hij bevestigend.
Maar alleen als de leraar dat zou goedkeuren. Dat was natuurlijk niet tegen
dovemansoren gezegd en werd vrijdag, 24 mei jl. de tatami aan Eric Pariset
gelaten. Men heeft kennis kunnen maken met een andere wijze van lesgeven
en benadering van de invulling van de technieken.
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Wij danken Eric Pariset voor zijn aanwezigheid en het delen van zijn
opvattingen en kennis inzake Ju Jitsu.

Eric Pariset geeft college
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De “seniorengroep”

.
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De “zelfverdedigingsgroep”
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Haiku en wijsheid van de oude Sensei

De oude Sensei
Zittend aan de tatami
Vervlogen jaren

Als men niet kan afdalen tot het
Niveau van knecht
Zal men zich nooit meester kunnen noemen
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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.

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).

