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Van het Bestuur

Beste Budo‐vrienden en ‐vriendinnen,
Voor jou ligt het Budo Magazine.
Door middel van dit medium willen wij jou op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in de IMAF‐Budo‐wereld. Naast de website en de Face Book‐
pagina.
Het jaarlijkse Budo‐evenement De Budodag was een groot succes. Buitenlandse
grootmeesters in de diverse vechtkunstdisciplines toonden hun technisch
kunnen voor de aanwezige Budoka. De Budodag is in de geest van het Budo
verlopen.
Het is in het Budo belangrijk om voor de eigen ontwikkeling je open te stellen
voor andere leraren. Hun kennis en vaardigheden kunnen een bron van
inspiratie en ontwikkeling zijn van de eigen groei. Blijf nooit in de eigen cocon
zitten. Hoe comfortabel ook.
Wederom een boeiend nummer door onze redacteur Cor Brouwer met zorg
samengesteld.
Veel leesplezier en ik hoop jou wederom op de tatami te ontmoeten.

Dirk Klok
Jouw voorzitter
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Judo – Artikel van Willem Visser
Judo 2
Judo as Educational game & Personal Development
(Basic philosophy)
In the article Judo 1, I was writing that the main goal of randori is personal
development. In this article, Judo 2, I describe the different aspects of that
personal development.
Judo exists out of a lot of moving and very fast reaction. Those aspects
require much of the ability to concentration and balance function.
Judoka are completely focussed in their training and play in a game of action
and reaction, with the aim of disturbing each other’s balance and maintaining
their own balance. The moments of action and reaction follow each other
very quickly, while static and dynamic moments alternate again and again
with the same goal: to unbalance the other and to maintain one’s own
balance.
In addition to concentration, the coordinated application of biomechanics is of
great importance and also makes judo a fast, dynamic and complex form of
movement. The judo movements must be executed quickly in order not to
give the opponents the opportunity to give a good motor response. At the
same time one must react to ever changing posture and movement of the
other judoka. This requires a lot of concentration, coordination and the
balance function.
Judo is a two camp game, in which disturbing balance and keeping balance is
essential. Because judoka are completely focussed on each other and sharp
perception is strongly developed.
If a judoka wants to have results, then the judoka must give themselves, must
show themselves and must act on its own, while attention and concentration
are focussed with the opponent.

Through judo one reaches a state of balance and control, which can be
developed into a moral culture. This is an attitude to life, in which a person
learns to be fearless and in which courage and inner peace are cultivated.
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This is manifested mainly by immediate adaption in all circumstances.
One experiences the advantages and disadvantages of offensive and
defensive action and one learns to distinguish offensive and defensive types.
One learns that
falling is relative and that the art of breaking one’s fall is not only necessary
for safety, but also for the elimination of fear. Fear plays a very important role
in the actions of man. Recognizing fear is an important step towards self‐
confidence. One learns to rise, and one learns that one must rise. One learns
that one can fail, and one must put in effort over and over again, at least if
one wants to continue to participate. One learns to push boundaries and one
becomes aware of the equality of the other person.
The judo habits, the ritual, are strongly permeated by respect for the other
person and the care for the other, the smaller or less strong ones are taken
into account. Peace and harmony contribute to this. Judo training is based on
the above principles and leads to people being ess dependent on others, that
they show themselves more and act on their own. People see the world with
their own eyes, because the constantly keep their own balance. This makes
people less conformist, because the learn to know their own qualities and
also learn to express themselves.
Judo practice creates a state of active resignation, modest, focussed,
concentrated, accommodating and experienced, not guided by fear, with a
great sense of reality, creating an ability to respond adequately in all
situations: the result of training in offensive and defensive action, keeping
balance, win and lose, succeed and fail, fall and rise up, in conviction of each
other’s equality!

“Judo is the way to the most effective use of physical and mental strength.
By practicing in attack and defence the body and soul develop and spiritual
content is becomes of the being. In this way one is able to perfect oneself
and to be value to the world. This is the ultimate goal of judo discipline.
Anyone who wants to follow the way of judo must engrave this teaching in
her/his heart”.
Kano Jigoro Shihan, founder of Judo.
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Stages of development in Judo
In judo teaching and judo education (technical, physical and mental) it is
important to know what can be taught in the different age categories.
In this article I give, globally, the principles of teaching and education is
those different age categories. In judo one can distinguish 4 stages of
development in Judo.





Basic Phase
* A. Age 8 – 10
* B. Age 11 – 14
Development Phase
Age 14 – 17
Contact Phase
Age 18 – 20
Top Class Phase
Age 20 onwards
Basic Phase A




This phase is mainly known for the following aspects:
The skills are simple and not complex.
The techniques are gross motorial and not fine motorial.
Nothing may be harmful for growth and health.
All activities are focused on the aerobic capacity.
Techniques are offered in easy patterns of motion.
Much attention has to paid to Ukemi (break falling). Ukemi is the soul of
judo. Fear can hinder the judo development, because the guts to attack
are hindered by the fear to be countered.
Much attention is paid to the development of self‐confidence, self‐
esteem, mutual interaction and cooperation.
The trainer/coach may ask for 100% commitment, but having fun is most
important.
Having the correct attitude towards winning and losing is imparted.
In this age category judo players are stimulated to perform technique in
the right way. This should be cheered for. (In this phase, correctness in
technique is much more important than winning).
Specialization of technique (Tokui‐waza) should be avoided.
In this phase competition should be not to many and low levelled. For
example club competition and inter club competition.
In this phase youth is involved in many different sports.
Healthy eating habits has to be taught.



Boys and girls can still do mixed competition in this phase.
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Basic Phase B
















Teaching of more complicated and finer motorial techniques.
In the latter part of this phase can be started with anaerobic workouts and
sub maximal strength practise.
The judoka should still practise his motor skills and preparation for
competition can be very serious.
The judoka has to keep on building on his self‐confidence and self‐esteem.
Winning is still not the main target, technique development has to be
prominent.
In this phase it is useful to set group targets and individual targets.
Specialization should still not be encouraged, although the teacher/trainer
can already see the preferred techniques.
In this phase more competition can be made, for example regional and
area levelled. These competitions should be well organized.
In the latter part of this phase can be started with tactical and strategic
development.
Boys and girls shouldn’t make competition together anymore.
Summary
The basic techniques should be taught.
The techniques can be taught in motion.
In the first part of this phase judo should be education; in the second part
of this phase can be started with judo training.
The competitions are short and well organized, starting at club level and
inter club level going to regional and area level.
The key point in this basic phase a & b:
Technical development and gaining experience
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Development Phase














All of the components above return in this phase. And some new aspects
are edit.
The process of refining (polishing) technique is continued.
The motor skills are expanded.
The powers of concentration should be developed.
The emphasis should still be on 100% effort and the development of self‐
confidence and self‐esteem.
In tactics and strategies the judoka should further develop.
Group targets and individual targets has to be set more explicit.
Specialization (Tokui‐waza) is further developed.
Technical wise, much attention has to paid to follow up techniques in
different directions and counter attacks.
In this phase can be started with specialized strength practise.
Development of strength endurance can be started.
In this phase the judoka is participating in area tournaments, national
tournaments, national championships and international competitions.
The judo education is changed over into judo training. And the standard
competition training can be used.
The key point in this phase:
Making results based on technical skills.

Contact Phase












All components mentioned above are further developed.
The strength training is individualised. Individual programs are developed
and offered.
The independence and the sense of responsibility of the judoka should be
developed.
Coping with tension and relaxation is getting more and more important
during this phase and the judoka should be trained in this.
Concentration techniques should be practised.
Self‐confidence and self‐esteem should be developed continuously.
The trainer/coach should ask for 100% effort, because the judoka has
plainly chosen and should accept the consequences.
Specialization (development) now is very important.
The judoka enters highly demanding top class tournaments and winning
these competitions is the most important target.
Technical wise the contact phase is a continuation of the Development
Phase, but in this phase it is more individually focussed.
Variations, combinations, follow ups and counter attacks are the most
important aspects in this phase.
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a.
b.
c.
d.

The trainer/coach makes a year plan and bearing in mind the following:
How advanced the group is.
Targets and sub targets.
Statistical data.
National and international developments.
The key point in this phase:
Making National and International results, also at junior EC and
junior WC and gaining experience at senior level.
Top Class Phase
















This phase is known for HOW and WHEN.
Gaining experience in tension regulation as well physical as mental.
Kumi‐kata is refined and strengthened.
Reflexes should be trained.
Specialties should be improved and being connected with specific Kumi‐
kata and also with other techniques.
Anticipating on actions and the reactions of the opponent, also and mainly
in Kumi‐kata.
The Moment should be educated; in time, but also in technique.
The position on the mat should be improved.
In this phase the transformation from junior to senior is happening. Often
this goes hand in hand with a major backlash. Subtleness and carefulness
in all aspects, also the technical aspects, is the best way to overcome this
period.
The top class phase is strongly individual focussed. It is very important to
pay much personal attention to the individual judoka.
Judo is an individual sport and judoka are strongly focussed on
themselves, without having much eye for group processes. Functional
participating in the group is desirable, because you need each other for
practise.
In the Top class Phase accurate and professional period planning is
desirable and necessary to make results.
All the judoka of Judo Ryu Nijmegen NL, (14 times national team
champion, more than 125 individual national champions and many
international results in European Championships and Olympic
Games), were educated based on above mentioned theory.
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With gratitude to all my teachers, specialists, colleagues and
specially all the judoka that I was allowed to guide and to coach.
Sources and inspiring professionals:
Van der Horst, Cobben, Abe, Saitoh, Yamashita, Uemura, Sugawara,
Murata, Hosokawa, Komata, Takahashi, Nakamura, Kasuga,
Kawashima, Kariya, Brousse, Besson, Rougé, Ruska, Geesink, de
Cree, Barta, Vachun, Viser, Lascau, McConnell, Snijders, Sins,
Hoogendijk, Boersma, Odinot, van Dijk, Klok and many others.
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Eerste Danstage in Hoorn - Verslag Wim Stroet
Hierbij een samenvatting van de Dan‐examentraining van zondag, 29
september jl., in Hoorn onder leiding van Cees de Jongh, Astrid Keizer en Wim
Stroet.
Aanvang 11:30 uur in de Dojo van Sportinstituut Frits van der Werff te Hoorn.
De volgende kandidaten voor het onder onderdeel Hanbo/Kaibo Jitsu waren
daarbij als deelnemers aanwezig:
‐
Roel Klinkhamer
‐
Raimond Laan
‐
Paul Groes (Uke voor beide kandidaten)
Na een algemene warming‐up hebben beide kandidaten het eerste Hanbo Kata
gedemonstreerd; aansluitend de eerste serie van het Hanbo‐Jitsu Kata.
Beide zijn na een nabespreking en fine‐tuning nogmaals uitgevoerd om te
toetsen of de bevindingen toegepast konden worden. Na het onderwerp Kata
zijn we verder ingezoomd op het onderdeel techniek en werkstuk. Van het
werkstuk zijn de 3 meest favoriete technieken getoond waarbij de nadruk op
het bewegen, wapenhantering, werkafstand en houding werd gelegd.
Als laatste onderdeel werd aan beide kandidaten de vraag gesteld, om een
aantal technieken te demonstreren met een bepaald thema, bijvoorbeeld
klemmen op gewrichten of verdedigingen tegen mesaanvallen. Niet de
technieken op zich zijn beoordeeld, maar meer de beweging, afstand, houding
en de logica van de beweging. Al met al voor allen een interessante ochtend,
veel gezien en gedaan. Weer het nodige geleerd en opgestoken.
De sessie op de tatami werd even na 13:00 uur beëindigd en werd er nog
nagesproken op de tatami, aansluitend in de foyer met een kop koffie.
Tijdens die nabespreking is het duidelijk geworden, dat het gehele Hanbo Jitsu
Kata en Kaibo Jitsu Kata op het examen gedemonstreerd worden geheel. De
kandidaten willen graag duidelijkheid wat er van hen verlangd wordt en wat zij
verder zouden kunnen verwachten aan opdrachten. Die vraag is voor een groot
gedeelte beantwoord. Rest nog slechts de kleine puntjes.
Met dank aan Cees de Jongh voor zijn begeleiding.
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Tweede Danstage in Hoorn - Verslag Wim Stroet
Hierbij een samenvatting van de Dan‐examentraining van van zondag, 20
oktober jl. in Hoorn onder leiding van Cees de Jongh, Cor Brouwer en Wim
Stroet.
Aanvang 11:30 uur in de Dojo van Sportinstituut Frits van der Werff te Hoorn.
De volgende kandidaten voor het onder onderdeel Hanbo/Kaibo Jitsu waren
daarbij als deelnemen aanwezig:
‐
Raimond Laan (examenkandidaat voor nov. 2019)
‐
Paul Huisman (kandidaat medio 2020)
‐
Paul Groes (Uke voor beide kandidaten)
Afwezig met bericht:
‐
Roel Klinkhamer (kandidaat nov. 2019)
‐
Jasper Wortel met kandidaat Nihon Ju Jitsu (Annelies ?) kandidaat voor
november 2019
Na een algemene warming up hebben beide kandidaten het Hanbo Jitsu Kata
gedemonstreerd. Aan de hand van bevindingen zijn er diverse vragen gesteld
aan de beide kandidaten. Nogmaals werd het kata door beide kandidaten
uitgevoerd. Nadien het eigen werkstuk, waarbij techniek voor techniek zijn
doorgelopen en de kandidaten handvaten zijn aangereikt om hun technieken
meer te verfijnen, die meteen zijn geoefend. Al met al voor allen een
interessante ochtend, voor zowel de kandidaten als voor de examinatoren.
Weer het nodige geleerd en opgestoken. De sessie op de tatami werd even na
13:00 uur beëindigd en werd er nog nagesproken op de tatami en aansluitend
in de foyer met een kop koffie.
Wederom met dank aan Cees de Jongh voor zijn technische inbreng.
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IMAF-Nederland – Budodag 2019
Verslag van Cor Brouwer
Je had er een carbonpapiertje (weet iemand nog wat dat is?) tussen kunnen
leggen, zo was ook dit keer weer de Internationale Budodag 2019 van IMAFNederland. De happening werd georganiseerd op Papendal/Arnhem. Een
prachtige locatie, waarbij voor elke discipline ruimte was om de deelnemers aan
deze Budodag kennis te laten maken met de aangeboden vechtkunsten.
Het illustere gezelschap aan hooggegradueerde Martial Arts-specialisten
beloofde mooie lesdelen op de diverse tatami. Het was een weerzien met
grootmeesters uit Frankrijk, Duitsland, België en uiteraard uit Nederland. Om
er een paar te noemen: Eric Pariset (Frankrijk); Thijs Boerema ;Wally Keuter;
Cees de Jongh; Rudy Mulderij(Nederland); Jens Fricke (Duitsland); Peter
Rosendahl (Zweden); Jean Pierre van Vre(België) . Docenten en deelnemers
hebben er samen in de Spirit of Budo een mooie Budodag van gemaakt.
Tijdens de Budodag was er een moment ingelast om Rudy Mulderij te
promoveren tot 5e dan Nihon Ju Jitsu. Wij feliciteren Rudy van harte met
deze welverdiende promotie.
IMAF- NEDERLAND verdient een groot compliment voor de organisatie van deze

dag.
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IMAF‐Danexamen 17.11.2019
Zondag, 17 november jongstleden, vond in de Dojo van Yusei Gachi in Duiven
het 2e halfjaarlijkse Danexamen plaats. Dit keer waren er 6 kandidaten voor
diverse disciplines, t.w.: Annelies Schrijver (1e dan NJJ) van Sportschool Richard
de Bijl/Chita Gross; Luc Lammers, Jorden Coolen (1e dan NJJ) van Sportschool
Yusei Gachi; Bertwin Wevers (2e dan Kyokuschinkai) van Sportschool Toeben;
Roel Klinkhamer, Raimond Laan (1e dan Hanbo/Kaibo Jitsu) van Sportinstituut
Frits van der Werff. Ten overstaan van de examencommissie, bestaande uit:
Rolf Coolen, Rudy Mulderij en Donny Toebes legden de kandidaten een goed
examen op de tatami.
Alle kandidaten mochten na afloop hun welverdiende diploma in ontvangst
nemen. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd met het resultaat!
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Karateschool Kevin Splinter
Het is ons een genoegen om een nieuw IMAF-lid te mogen introduceren, t.w.:
TenryuDojo
Na langere tijd gezocht te hebben naar mogelijkheden, is In november vorig
jaar TenryuDojo opgericht. Dit in samenwerking met de stichting “Budo
Business Network”, waar het deel van uitmaakt.
TenryuDojo is een karateschool, waar door mij (Kevin Splinter) les wordt
gegeven in het Goju‐Ryu‐karate. De reguliere lessen worden gegeven in Oud‐
Beijerland, maar ook geef ik met regelmaat les in andere dorpen binnen de
Hoeksche Waard en Rotterdam.
ik heb jeugd‐ en ontwikkelingspsychologie gestudeerd en ben in het dagelijkse
leven actief binnen het speciaal basisonderwijs. Hierdoor ben ik gewend te
werken met kinderen, die buiten het “standaard”beeld vallen. Ook op het
speciaal basisonderwijs geef ik regelmatig karate‐workshops.
Hierdoor ben ik tot de conclusie gekomen, dat het voor veel van deze kinderen
moeilijk of onmogelijk is, om een sport als karate te beoefenen binnen een
doorsneevereniging.
Daarom zullen naast reguliere lessen in de toekomst ook speciale groepen
opgezet worden, elk gericht op een specifieke een doelgroep;
‐ Een groep gericht op leerproblemen
‐ Een groep gericht op autisme
‐ Een groep gericht op (hoog)begaafdheid
‐ Een groep gericht op karate in combinatie met traumaverwerking
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Balansverstoring in Judo en Ju Jitsu
Artikel van Cor Brouwer
Toen de oude Sensei tijdens een winterdag op zijn waranda van zijn huis zat,
keek hij naar zijn tuin. In de tuin stonden kersenbomen en wilgen. Het
sneeuwde. De sneeuw viel met grote vlokken op de aarde en bleef hangen op
de takken van de bomen. De sneeuwlaag op de takken werd steeds dikker en
zwaarder; de takken kreunden onder het gewicht. De takken van de
kersenboom konden het gewicht van de sneeuw uiteindelijk niet meer dragen
en braken onder luid gekraak af. De wilgentakken echter, die dunner en
buigzamer waren dan de takken van de kersenboom, bogen onder het gewicht
van de sneeuw naar beneden. De sneeuw verloor de greep op de takken en
gleed er af. De wilgentakken, verlost van de sneeuwmassa veerden in hun
oorspronkelijke stand terug.
De oude Sensei begreep nu, waarom zijn in principe goede vechttechnieken
niet werkten. Hij paste het begrip “meegaan in de beweging” niet toe. Zijn
technieken braken onder de kracht van de aanval van de tegenstander, die hij
met kracht trachtte te pareren. Door mee te gaan in de richting van de aanval
van de tegenstander, en deze tijdens zijn aanval uit balans te brengen, zou hij
de buigzaamheid van de wilgentakken bij zijn technieken kunnen toepassen.
Dit is zoals het verhaal van Jigoro Kano wordt verteld aan leerlingen, die Judo,
of in ons geval Ju Jitsu beoefenen.
Bij het verstoren van de balans van de aanvaller ( Uke) dient men in het oog te
houden, dat niet de grootste kracht uitgaat van de arm‐ of beenbewegingen,
maar vanuit de onderbuik. Maar ook de polsen spelen een belangrijke rol in de
balansverstoring. De armen dienen ontspannen te zijn; men pakt op de
gebruikelijke manier Uke vast, hierbij de ellebogen naar buiten draaiend in
opwaartse richting zonder de schouders op te trekken. Soepele hand‐ of
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polsbewegingen en meedraaiende bewegingen van het lichaam (Tai Sabaki) zijn
voldoende om Uke op zijn tenen of op zijn hielen te verplaatsen. Het liefst op
de tenen en hiel van één voet. Indien dat is gelukt, is de moeilijkste handeling
voorafgaande aan de worp uitgevoerd.
De acht verschillende methoden van balansverstoring zijn:
1. In voorwaartse richting
2. In achterwaartse richting
3. Naar links
4. Naar rechts
5. In schuinrechtse voorwaartse richting
6. In schuinlinkse voorwaartse richting
7. In schuinrechtse achterwaartse richting
8. In schuinlinkse achterwaartse richting
In een traditioneel kata (Nage No Kata), waarin de balansverstoring en de
daarop volgende techniek aanschouwelijk worden gemaakt, wordt ons dit aan
de hand van een aantal oefeningen duidelijk. Twee opponenten staan
tegenover elkaar. Uke (de aanvaller) doet, om de afstand naar Tori (verdediger)
te overbruggen een stap naar Tori toe. Uke verlaat zijn neutrale houding en
neemt de rechts‐ of linksvoorstaande houding aan. Tori pakt Uke vast aan de
mouw en revers en trekt Uke tijdens de ingezette beweging uit balans.
Als Uke geen aanval/beweging in de richting van Tori zou inzetten is het voor
laatstgenoemde moeilijk, of bijna ondoenlijk, om Uke uit balans te brengen en
gelijktijdig een techniek in te zetten. Een persoon van 80/90 kg is door een
persoon van 50/60 kg niet zonder het gebruik van aanzienlijke kracht in
beweging te brengen, laat staan uit balans. Volgens de weg van de dynamica is
het makkelijker een bewegend voorwerp of lichaam uit balans te brengen resp.
in beweging te houden, dan een stilstaand voorwerp of lichaam.
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Wanneer de balansverstoring niet goed is, zal ook de inleiding tot een worp
geen effect hebben en de worp zal mislukken. Bovendien loopt men de kans
zelf in een ongunstige positie te komen, die Uke in staat stelt het initiatief over
te nemen. Het is dus van het grootste belang dat men Uke in de gewenste
houding brengt; gebruik maakt van het moment waarop deze uit balans is
geraakt en de worp inzet.
De verschillende houdingen die men aanneemt veranderen natuurlijk in
overeenstemming met de beoogde worp en hangen ook af van de grootte en
kracht van de tegenstander. Het kan soms nodig zijn om de eigen balans op te
geven tijdens een worp; deze balansverstoring wordt direct na de worp
hersteld. Dit ziet men onder meer bij Judowedstrijden. Als één van de Judokas
geen actie onderneemt en daardoor het “spel”niet meespeelt, wordt aan de
voorwaarde actie/reactie niet voldaan om een goede techniek te kunnen
uitvoeren. In het Judo dienen beiden hun aandeel in het “spel” te leveren.
Bij de vechtkunst Ju JItsu is het in feite niet anders. Alleen is het in dit geval
geen spel. Tori anticipeert op de aanval van Uke, waardoor Tori na de balans
van Uke te hebben verstoord deze kan werpen. Als Uke geen actie onderneemt
hoeft Tori niets te doen. Er komt geen aanval. Uke is degene die zijn positie
moet opgeven c.q. actie/aanval inzet, waarna Tori kan counteren. Het vanuit
stilstand proberen iemand uit balans te trekken of te duwen druist dus in tegen
het principe “actie’/reactie” dat in het Ju Jitsu heerst. Het kan zelfs tegen Tori
worden gebruikt. Een goede balansverstoring kan pas gerealiseerd worden,
indien zowel Uke als Tori in beweging zijn.
Houding – Balansverstoring – Inzet – Worp: 4 onderdelen die als één geheel
dienen te worden gezien en uitgevoerd.
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Bijzondere Judo-prestatie
Zondag, 12 oktober jongstleden, leverde Frits van der Werff, van het
gelijknamig Sportinstituut in Hoorn, een bijzondere Judo‐prestatie.
Frits had zich ten doen gesteld, om zijn 7e dan Judo door middel van een
technisch examen te behalen. De voorbereiding vergde veel door‐
zettingsvermogen en een gigantische hoeveelheid trainingsuren.
Frits heeft zeker een bijzondere prestatie verricht, hij is namelijk de oudste
Judoka die een technisch examen voor de 7e dan heeft afgelegd.
Voor de traditionele kata, t.w. Ju No Kata, Koshiki No Kata, Katame No Kata,
Itsitsu No Kata, Goshin Jitsu No Kata, Ne Waza en Tachi Waza, had Frits, uit
eigen kweek!), de Uke’s “ingehuurd”.
Dat Frits voor het examen zou slagen, was met een dergelijke voorbereiding
eigenlijk vanzelfsprekend.
Vanaf deze plaats willen wij Frits van der Werff nogmaals van harte feliciteren!

Frits van der Werff te midden van zijn Uke”s

Jiu Jitsu Clinic van Judith de Weerd
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In het kader van het 50-jarige jubileum van Sportinstituut Frits van der Werff in
Hoorn, was Judith de Weerd, 6e dan Jiu Jitsu, ,5e dan Judo en 4e dan Karate,
uitgenodigd voor het geven van een Jiu Jitsu-clinic.
Zondagmorgen, 10 november jl., waren een groot aantal Jitsuka vol verwachting op komen draven om hetgeen Judith op de tatami zou leggen te
ervaren.
Gedurende twee uur werden de aanwezigen getrakteerd op mooie Jitsutechnieken (Tachi- en Ne Waza). De inhoud van de clinic kon door zowel kyuals dangraadhouders worden beleefd.
Onderstaande foto-impressie geeft maar summier de inhoud van de clinic weer.
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Haiku van de oude Sensei

Tonend hun schoonheid
In het kleurrijke sterven
De esdoornblaadjes

Cor Brouwer
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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 in te sturen.
Evt. copy kan gestuurd worden 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.

