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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. 
Allereerst wens ik jou en jouw familie een gezond en gelukkig en sportief 2020! 
Ik  hoop  je  op  onze  Nieuwjaarsstage  van  26  januari  te Wijk  bij  Duurstede  te 
ontmoeten. Vooraf eerst lekker bezig zijn op onze geliefde tatami en na afloop 
een hapje en borreltje. 
 
2020 wordt  een  echt  Budo‐jaar.  Lekker  veel  organiseren  op  de  tatami, maar 
vooral  ook  elkaar  verrijken met  kennis  en  kunde.  Leren  van  elkaar. Niet  vast 
zitten  in  patronen.  Uiteraard moeten wij  het  verleden  respecteren, maar wij 
moeten ons zelf ook durven  te ontwikkelen en  te vernieuwen. Dit deden ook 
de oude meesters in Japan. Eens te meer wordt gedacht dat de oude school stil 
stond in traditie, maar niets is minder waar. Men was ook op ontdekkingstocht. 
Neem  Ohtsuka  sensei.  Aanvankelijk  een  JuJitsuka  en  vervolgens  het  Karate 
ontwikkelen tot het Wado Karate. Nee, niet stilstaan. Niet stilstaan qua tatami‐ 
beoefening, maar ook niet qua geest. 
 
Dit Magazine heeft een aantal uitstekende artikelen o.a. van de Cees de Jongh 
sensei. Wederom een boeiend nummer door onze redacteur Cor Brouwer met 
zorg  samengesteld.  Veel  leesplezier  en  ik  hoop  jou  wederom  dit  jaar  op  de 
tatami te ontmoeten. 
 
Dirk Klok 
Jouw voorzitter, 
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IMAF Nieuwjaarsstage 26.01.2020 
                                      Verslag en foto‐impressie  van Cor Brouwer 
 
Het is een traditie dat aan het begin van het nieuwe jaar een Nieuwjaarsstage 
wordt georganiseerd. Zo ook dit jaar. De locatie was voor sommigen bijna een 
brug  te  ver,  maar  ondanks  de  afstand  en  het  vroege  uur  hadden  een  groot 
aantal  Budoka  (waaronder  ook  jeugd!)  de  weg  naar  Wijk  bij  Duurstede 
gevonden. 
Diverse vechtkunsten, waaronder Shotokan Karate, AikiJujitsu,  Ju  Jitsu   en Tai 
Jitsu konden onder leiding van de aanwezige docenten worden beoefend. Het 
geheel kreeg een internationaal tintje, door de onverwachte aanwezigheid van 
de  Franse  grootmeester  Sensei  Eric  Pariset.  Een  icoon  aan  het  Ju  Jitsu‐
firmament. Op uitnodiging van Dirk Klok nam Eric een lesblok Ju Jitsu voor zijn 
rekening.  Het  Shotokan  Karate  werd  gedoceerd  door  Dave  Porcelijn;  het 
AikiJujitsu  door  Cees  de  Jongh,  het  Tai  jitsu  door  Astrid  Keizer  en    Robert 
Starreveld Jeugd Karate.  
Aan  de  inzet  en  het  enthousiasme waarmee  de  docenten  en  de  deelnemers 
aan de diverse lesblokken deelnamen kon worden vastgesteld dat het geboden 
programma zeker aan de verwachtingen voldeed. 
Na afloop was er gelegenheid voor het nuttigen van een drankje.  
Al met al een zeer geslaagde Nieuwjaarsstage. 
 
Tegen degenen, die niet aanwezig konden zijn, zouden we willen zeggen: 
                Zorg dat jullie er volgend jaar wel bij kunnen zijn. 
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Terugblik 2019 IMAF‐Nederland 
 
Het is nog maar 12 maanden geleden, dat de terugblik over het jaar 2018 werd 
gepubliceerd. De tijd heeft geen tijd meer. Alles gaat sneller. Wat vandaag 
nieuw is, is morgen oud en aan vervanging toe. Gelukkig hebben we de 
herinneringen op onze van nature ingebouwde harde schijf staan en kunnen 
we de gebeurtenissen nog een keer terugkijken.  
   
Als IMAF‐Nederland mogen we gerust stellen, dat wij een gezonde bond 
vormen, waarbij diverse martial arts‐disciplines onderdak vinden. Helaas moet 
wel vastgesteld worden, dat niet alle disciplines van zich laten horen, als er iets 
in hun gelederen plaatsvindt, zoals stages, 
danexamens  etc.  Hierin moet verandering komen. Wij vormen een “familie” 
die in elkaars 
activiteiten zijn geïnteresseerd en graag horen wat zich zo voordoet. 
 
Tijdens het afgelopen jaar hebben diverse scholen zich bij IMAF‐Nederland als 
lid aangemeld. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling, waaruit o.m. 
het vertrouwen blijkt, dat men in IMAF‐Nederland, als verbindende factor, 
stelt. 
 
Ook In het afgelopen jaar hebben de halfjaarlijkse danexamens 
plaatsgevonden. Diverse Budoka hebben aan hun route op de Way of Budo een 
vervolg gegeven. 
 
Aan het 1e halfjaarlijkse danexamen namen deel: 
Vier kandidaten, t.w. April Elsing en Bart Nagelkerke van Sportschool Richard 
de Bijl/Chita Gross en Stephan Smit en Michel Coolen van Sportschool Yusei 
Gachi hadden zich voor dit examen aangemeld. April Elsing en Bart Nagelkerke 
legden het examen voor 1e dan NJJ af. 
Stephan Smit en Michel Coolen vertegenwoordigden de discipline Judo. Beiden 
gingen voor 
de 2e dan Judo.  
De examencommissie bestond uit Jaap Korzelius, Dirk Klok en Rolf Coolen. Zij 
konden na afloop van de examens de kandidaten hun dangraad resp. diploma 
uitreiken.  
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Aan het 2e halfjaarlijkse danexamen namen deel: 
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 

Kyokushinkai) 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 dangraad resp. diploma 

in ontvangst nemen.  

 

Zoals uit het bovenstaande verslag blijkt, ontbreken er gegevens van diverse 

disciplines, zoals Aikido, Iaido en  Shotokan‐karate. Aangenomen mag worden 

dat ook in deze disciplines danexamens, of andere activiteiten plaatsvinden. 

 

Het IMAF‐magazin is er voor iedereen!! 

 

Gezien het aantal scholen dat zich heeft aangemeld als lid van IMAF‐Nederland 

en de te verwachten ontwikkeling van IMAF‐Nederland, maar bovenal ook het 

enthousiasme en de inzet van een ieder met een hart voor IMAF‐Nederland, 

kunnen wij met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. 

 

Bestuur, docenten en niet te vergeten de leden, bedankt voor jullie inzet! 
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Karate meets Kung Fu 
 
 

 
 
 
 

Woensdag 29 mei 2019 was de stage Karate meets Kung Fu bij Budo‐ryu.nl  in 
Arnhem. 
 
In Arnhem was een zaal vullend aantal aanwezigen, bestaande uit  beoefenaars 
van onder andere Karate, Kung Fu, Jiu Jitsu en Aikido. Het niveau variëerde van 
witte tot en met zwarte  
Band speciale gasten waren Sifu Fred Decramer en Sifu Rogier Kruiper. 
 

 
 
Na een korte  introductie en warming up, nam Sensei Bas het eerste gedeelte 
van Karate meets Kung Fu op zich. In dit onderdeel karate werden enkele van 
de  basisprincipes  van  karate  samengevoegd  in  enkele  bunkai  (partner) 
oefeningen, waarbij gereageerd werd op de aanval Oi  tsuki Chudan en Jodan. 
De  reacties  bestonden  uit  een  wering,  gevolgd  door  een  tegenaanval.  Deze 
tegenaanvallen  bestonden  uit  één  stoot  of  trap,  of  een  combinatie  van 
maximaal twee stoten en/of trappen. 
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Na het oefenen en toepassen van de karateoefeningen, werd de tweede helft 
door Sifu Frans overgenomen. Bij Kung Fu, in tegenstelling tot Karate, werd er 
vooral uit de lijn van de aanval gegaan met het gebruik van zo weinig mogelijk 
ruimte.  Tevens  is  het  aantal  tegenaanvallen  hoger,  typisch  vier  tot  vijf.  De 
lengte  van  de  tegenaanvallen  is  ook  korter,  doordat  de  heupen minder  naar 
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voren worden gedrukt. Dit is een gevolg van het type aanvallen, maar ook een 
stijlkeuze  om  eigen  risico  te  minimaliseren.  Beide  vechtkunsten  kennen 
dezelfde”  basisprincipes,  namelijk  een  wering  gevolgd  door  tegenaanvallen,  
maar  vanuit  een  ander  oogpunt  bekeken. 
 

 
 
Al met al een drukbezochte  leuke stage. Veel mensen vonden het zelf zo  leuk 
en  nuttig  om    dezelfde  principes  in  Budo  vanuit  een  ander  oogpunt  te 
behandelen zo inspirerend, dat er gevraagd werd om een jaarlijks terugkerende 
stage.  Dat  is  natuurlijk  geregeld:  de  volgende  Karate  meets  Kung  Fu  is  op 
woensdagavond  17  juni  2020  van  20.00‐21.30  uur  aan  de  Bernardlaan  49  te 
Arnhem. Zie de websites IMAF.nl en Budo‐Ryu.nl voor meer informatie. 
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HANBO‐/KAIBO JITSU  
                                       Artikel van Cor Brouwer 
 
Onder  leiding van mijn  leermeester, de heer Tonny Wagenaar, ben  ik zo’n 45 
jaar geleden   begonnen met het beoefenen van het  Jiu  Jitsu.  In die  tijd werd 
het Jiu Jitsu, dat  in Nederland ondergesneeuwd werd door het zeer populaire 
Judo, als gevolg van de  successen van o.m. Anton Geesink, onderwezen door 
voornamelijk  Judo‐leraren.  Het  gevolg  daarvan  was,  dat  het  Jiu  Jitsu  in  de 
meeste gevallen op Judo leek, aangevuld met wat klemmen en dergelijke. 
Aangezien  er  toentertijd  vanuit  de NJJB,  thans  JBN,  geen  activiteiten werden 
ontwikkeld  om  het  Jiu  Jitsu  te  promoten,  werden  degenen,  die  zich  verder 
wilden ontwikkelen, gedwongen andere wegen in te slaan. 
De IMAF (International  Martial Art  Federation) was (en is) een bond, die zich 
wel intensief  bezig houdt met Jiu Jitsu, zij het een afwijkende stijl, t.w. Tai Jitsu;  
een stijl die ontleend is aan het Ninjitsu. Een logische stap was derhalve, om mij 
gedurende vele jaren bij deze bond aan te sluiten.  
In  de  loop  der  jaren  heb  ik  een  eigen  stijl  mogen  ontwikkelen,  die  zich 
kenmerkt  door  directheid  en  effectiviteit.  In  deze  stijl  zijn  in  hoge  mate 
invloeden  van  andere  vechtkunsten,  zoals  het  Karate,  Aiki‐Jitsu  herkenbaar. 
Bovendien  behoren  twee  wapens  tot  deze  stijl,  t.w.  de  Hanbo  en  de 
Kaibo(Keibo of Tanbo).  
 
Bij het doceren van het Jiu Jitsu kwam ik echter tot de ontdekking, dat er toch 
nog iets ontbrak. Zoals de meeste beoefenaren van een  vechtkunst ben ook ik 
zeer  geïnteresseerd  in  andere  vechtkunsten  resp.  ‐stijlen.  Op mijn  zoektocht 
naar  een  zinvolle  aanvulling  werd  ik  geconfronteerd  met  het  Hanbo  Jitsu. 
Enthousiast  geworden  na  het  bijwonen  van  een  stage  van  de  Ninjitsu‐
grootmeester Masaaki Hatsumi heb  ik mij verdiept  in deze stijl en ben  tot de 
conclusie  gekomen,  dat  technieken uit  deze  stijl  zeer  goed  toepasbaar  zijn  in 
het  Jiu  Jitsu.  Een  keuze  is  gemaakt  uit  technieken,  die  zondermeer  ingepast 
kunnen worden. U zult  tijdens het beoefenen van het Hanbo  Jitsu bemerken, 
dat  hoe  bedrevener  men  wordt,  hoe  groter  de  creativiteit  wordt  waarmee 
alternatieve  technieken  worden  gevonden.  Ik  hoop  dat  deze  Hanbo  Jitsu‐
technieken ook voor anderen een positieve aanvulling op het  Jiu  Jitsu mogen 
betekenen. 
Het Hanbo‐/Kaibo  Jitsu  is  door  IMAF‐Nederland  als  aparte  stijl  geaccepteerd. 
Inmiddels hebben 5 Jitsuka de 1e dan in het Hanbo‐/Kaibo Jitsu behaald. Voor 
informatie over deze stijl  kunt  je contact opnemen met Donny Toebes of Cor 
Brouwer (c.brouwer1@quicknet.nl). 
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Zelfverdediging met de stok (Hanbo resp. Kaibo) 
 
Het  is eigenlijk vreemd dat de stok, als wapen, niet die bekendheid heeft, die 
hem toekomt. 
Uit de praktijk is gebleken, dat een stok of een hierop gelijkend voorwerp wel 
degelijk als zelfverdedigingswapen kan worden gebruikt. 
Wandelstok of paraplu, ja zelfs een potlood of ball‐point zijn in geval van nood 
zeer  geschikte middelen,  om een  aanvaller  af  te weren. Het  zijn  voorwerpen 
voor dagelijks gebruik, die door een veelvoud aan toepassingen een effectieve 
zelfverdediging mogelijk maken.  
Men kan zich afvragen, of de stok als verdedigingswapen werkelijk optimaal is, 
omdat er genoeg andere wapens zijn. Het pistool is gemakkelijker hanteerbaar 
en een mes laat de aanvaller eerder afschrikken dan dat dit het geval zal zijn bij 
een stok. Dit zijn echter gedachten in een verkeerde richting. Het streven moet 
zijn, zichzelf te beschermen. De aanvaller dient niet zonder meer onschadelijk 
te worden  gemaakt, maar uitsluitend  zijn  aanval  dient  te worden afgeweerd. 
Dit is een zuivere vorm van zelfverdediging. 
 
Een eenvoudige wandelstok  is een zeer variatierijk wapen, dat gedoseerd kan 
worden ingezet. Men kan er, zoals in het Karate, mee stoten en slaan op vitale 
punten, of   zoals  in het  Jiu  Jitsu klemmen   aanzetten. Al naar gelang de ernst 
van de aanval kan men zich bedienen van een polsbevrijding, het breken van 
een elleboog of een  slag die de aanvaller het bewustzijn doet  verliezen. Er  is 
geen ander voorwerp dat zo creatief  voor zelfverdediging kan worden ingezet 
als een stok. 
 
Ongewapende  vecht‐  en  verdedigingskunsten  zoals  bijv.  Taekwondo,  Kempo, 
Karate,  Jiu  Jitsu  of  Judo  zijn  zeer  geavanceerde    systemen.  Voor  effectieve 
toepassing  is  echter  een  lange en  intensieve  training  vereist. Dit  is weliswaar 
geen nadeel – want niets vormt lichaam en geest zo goed  als de training van 
Budokunsten  –  maar  het  sluit  grote  groepen  personen,  die  juist 
zelfbescherming nodig hebben, buiten. Bijvoorbeeld ouderen en mensen met 
een meer of minder zware lichamelijke handicap.  
 
De  beschreven  zelfverdedigingstechnieken  kunnen  al  naar  gelang  de  aanval 
worden uitgevoerd met de Hanbo of de Kaibo. De   Hanbo heeft ongeveer de 
lengte van een wandelstok,  in  lengte variërend van ca. 92  tot 100 cm en een 
diameter van 2 tot 2.5 cm. De Kaibo heeft een lengte van ca. 50 cm. Het Hanbo 
Jitsu is een oude Japanse vorm van zelfverdediging waarbij de Hanbo als wapen 
fungeert.  Het  Hanbo  Jitsu  werd  door  de  Japanse  grootmeester  Masaaki 



 

 
 

15

Hatsumi  gemoderniseerd en  voor de praktische  toepassing  geschikt  gemaakt. 
Het  Hanbo‐/Kaibo  Jitsu  is  een  vast  onderdeel  van  de  technieken  die  in  het 
Ninjitsu worden toegepast. 
 
Het trainen van de diverse technieken dient bij voorkeur plaats te vinden in de 
sportschool, onder toezicht van de docent. Deze kan, waar nodig, corrigerend 
optreden, om de met enig risico verbonden oefeningen goed te laten verlopen. 
Tijdens  de  training  dient  aan  een  goede  discipline  de  hand  te  worden 
gehouden.  Gezien  de  aard  van  de  technieken  is  het  niet  aan  te  raden  te 
jeugdige personen het Hanbo‐/Kaibo Jitsu te laten beoefenen. Tijdens de Budo 
on Tour, die op 15 maart aanstaande in Arnhem bij Budo‐Ryu wordt gehouden, 
zullen Hanbo‐ en Kaibo‐Jitsu het thema zijn.  
 
Basisprincipes hantering en toepassing van de Hanbo resp. Kaibo  
 
Er zijn talloze mogelijkheden om een stok vast te houden: 
Boven het hoofd of  achter de  rug, met één of  twee handen;  terwijl men een 
voet naar voren plaatst enz. 
In  de  basishouding  (Hira  ichimonji  no  kamae)  houdt men de  stok  horizontaal 
naar  beneden  met  beide  handen  vast.  De  voeten  dienen  ca.  45  cm  en  de 
handen  op  schouderbreedte  van  elkaar  verwijderd  te  zijn.  Het  lichaam  is 
ontspannen,  de  geest  waakzaam.  Deze  innerlijke  waakzaamheid  mag  op 
generlei wijze zichtbaar zijn, noch in de houding noch in de gelaatsuitdrukking. 
Vanuit  deze  stand  kan  gemakkelijk  –  zelfs  als  men  weinig  tijd  heeft  om  te 
reageren – een aanval afweren. Men kan in elke richting slaan en stoten en wat 
het  belangrijkste  is,  de  ellebogen  blijven  dicht  bij  het  lichaam  en  onder  de 
schouderhoogte.  Nog  een  belangrijk  punt  is,  dat  deze  stand  geen  agressieve 
vechthouding voorstelt.  
 
Een  wapen,  dat  wordt  gebruikt,  moet  als  verlengstuk  van  het  eigen  lichaam 
dienen  en  niet  uitsluitend  als  wapen.  Dat  betekent,  dat  een  correcte 
lichaamsbeweging voor het succesvol uitvoeren van de techniek vereist  is. De 
belangrijkste bewegingen die ingestudeerd moeten worden zijn die, waarbij de 
aanval  wordt  ontweken.  De  acht  basisbewegingen  zijn  daarom  in  eerste 
instantie  ontwijkingsoefeningen  en  in  tweede  instantie 
verdedigingstechnieken. Het  is  raadzaam,  ze  eerst  zonder  stok  te  beoefenen, 
om  het  noodzakelijke  vertrouwen  in  de  eigen  lichaamsbeweging  te  krijgen. 
Deze  ontwijkingsoefeningen  moeten  langdurig  worden  getraind,  tot  een 
zodanige  vaardigheid  is  bereikt,  dat  de  trainingspartner  met  volle  kracht  en 
snelheid  kan  aanvallen.  Deze  basisbewegingsvormen  zijn  oefeningen  voor  de 
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juiste  timing en  inschatting van de afstand, alsmede om te  leren,   hoe  toe  te 
stoten en het wapen precies op het doel te richten. Het is een ernstige fout van 
de partner, zich te vroeg gewonnen te geven resp. zelf de techniek te zwak uit 
te voeren. Op die manier zal geen van beiden zich bewust worden van de ware 
betekenis van de techniek en de fysieke en mentale bekwaamheid aanleren. 
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Geschiedenis Daito‐ryu Aikijujutsu  
                                               Artikel aangeleverd door Cees de Jongh 
 
Daito‐ryu Aikijujutsu 
 
Geschiedenis 
 
Modern  Aikido  is  stevig  geworteld  in  de  volgende  drie  stijlen:  Kito  ryu 

Jujutsu,  Goto‐Ha  Yagyu  ryu  Jujutsu  en  Daito  ryu  Jujutsu.  Kito  ryu  Jujutsu 

wordt  beoefend  in  volledig  harnas  of  formele  kledij  die  de  volledige 

wapenrusting symboliseert; de technieken zijn erop gericht de tegenstander 

tegen de grond te werpen. 

Dr.  Jigoro Kano combineerde de beste elementen van Kito ryu Jujutsu met 

Tenjin‐shinyo  om  modern  Kodokan  Judo  te  vormen.  Goto‐Ha  Yagyu  ryu 

Jujutsu  heeft  wortels  in  Iaijutsu  of  de  kunst  van  het  zwaardtrekken.  Van 

deze drie is Aikido vooral beïnvloed door Daito ryu Jujutsu. 
 
Daito  Aikijutsu  zou  gesticht  zijn  door  Prins  Teijun,  de  zesde  zoon  van  Keizer 
Seiwa (850‐880 AD). De zoon van de Prins, Tsunemoto, gaf de stijl door aan de 
volgende  generaties  van  de  Minamoto  familie.  Ten  tijde  van  Shinra  Saburo 
Yoshimitsu,  de  jongere  broer  van  Yoshiie  Minamoto,  waren  de  grondslagen 
van het huidige aikido reeds gelegd. Yoshimitsu was een verstandig krijger, en 
zag  in dat de handen en polsen van de krijger noodzakelijk slecht beschermd 
waren door het harnas en dus kwetsbaar. Hij ontwikkelde daarop technieken 
die  speciaal  deze  punten  aanvielen.  Hij  bestudeerde  ook  de  lichamen  van 
gesneuvelde  soldaten  op  het  slagveld  om  de  effecten  van  verschillende 
technieken  te  controleren.  De  overlevering  zegt  dat  de  naam Daito  verwijst 
naar de naam van zijn woning. 
 
Yoshimitsu's  tweede  zoon  Yoshikiyo  woonde  in  Takeda  in  the  provincie  Kai 
waar  hij  uiteindelijk  bekend  werd  onder  de  naam  Takeda.  De  technieken 
waren de geheime stijl van het Huis Takeda en enkel bekend aan familieleden 
en hun trouwste aanhangers. Shogun Takeda Shingen stierf in 1573 en de clan 
verloor de macht.  Zijn nakomeling Takeda Kunitsugu  verhuisde  in 1574 Aizu; 
waar  hij  de  feodale  landheer  werd,  waarna  de  technieken  bekend  werden 
onder de naam Aizu han otome waza. Aan de Nisshinkan, de dojo van de clan 
in Aizu, werd getraind in IItto‐ryu kenjutsu, en vormen van jujutsu. 
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De Aizu kwam later onder de autoriteit van de familie Saigo, die de erfelijke 

eigenaars werden van de Aizu technieken, toen bekend onder de naam Oshiki 

Uchi. 
 
In  1868  werd  het  feodale  systeem  afgeschaft,  toen  de  macht  van  de 

militairen  werd  overgedragen  aan  de  keizer,  Meiji.  Saigo  Tanamo  (1829‐

1905), toen heer van Aizu en hoofd van Daito‐ryu, beval Takeda Sokaku om 

de Daito‐ryu te verspreiden en zo te bewaren voor de komende 

generaties.  Tanomo  gaf  alle  technieken  door  aan  Sokaku,  die  tijdens  de 

Meiji, Taisho en vroege Showa‐periode (in het begin van de 20ste eeuw) de 

stijl in heel Japan begon te verspreiden. 
 
Opgemerkt moet worden dat er geen betrouwbare bewijzen gevonden zijn van 
het  bestaan  van  de  naam  Daito‐ryu  voor  Saigo  Tanamo,  en  sommige 
onderzoekers geloven dat hijzelf er het grootste deel van ontwikkeld heeft, of 
toch minstens gesystematiseerd. Een argument hiervoor is dat de filosofie van 
Daito‐ ryu gebaseerd is op neo‐Shinto gedachten. Als de ryu echt zo oud is als 
de  legende  vertelt,  zou  de  filosofie  eerder  een  esoterische  vorm  van Mikkyo 
geweest zijn. Tanamo daarentegen was een Shinto priester. De naam Daito zou 
ook ‘Groot Oosten’ kunnen betekenen, een term die verwijst naar de gedachte 
van koloniale expansie die erg in trek was ten tijde van Tanamo. Voor Tanamo 
stonden  de  Aizu  technieken  eerder  bekend  onder  de  naam  Oshiki  uchi,  wat 
“ritueel  binnen”  betekent.  Dit  is  trouwens  een  mogelijke  reden  waarom  de 
meeste technieken van Daito‐ryu en Aikido erg elegant zijn, en er weinig luide 
kiai  gebruikt  wordt.  De  technieken  waren  bedoeld  voor  edellieden  en 
hooggeplaatste vrouwen, als zelfverdediging voor binnenshuis, tijdens formele 
plechtigheden, niet voor gebruik op een slagveld. 
 
Takeda  Sokaku  (1859‐1943)  was  een  meester  van  Ono  ha  itto  ryu  en  Jiki 
shinkage  ryu en naast  zijn bekwaamheid  in de  zwaardkunst had hij  ook een 
diploma  in  Bugei  ju  happan,  de  18  soorten  wapens,  en  een  certificaat  van 
Hozoin Sojutsu. Hij gaf les tot zijn dood in 1943. Takeda trok door heel Japan 
en vestigde zich tenslotte in Hokkaido. Zijn zoon Tokimune Takeda opende de 
daitokan dojo in Abashiri, Hokkaido, om de verspreiding van de stijl verder te 
zetten. Tokimune Takeda  is huidige grootmeester van het  systeem  in  Japan. 
De hoofdfiguren van de  ryu  zijn Kotaro Horikawa, Yukiyoshi Agawa, Takuma 
Hisa, Hosaku Matsuda en Tomekichi Yamamoto. Zijn meest bekende student 
was Morihei Ueshiba, stichter van Aikido, die er technieken van andere stijlen 
en  van  eigen  fabricaat  aan  toevoegde.  Alvorens  bij  Takeda  te  studeren  had 
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Ueshiba reeds diploma’s behaald van Tokusaburo Tozawa  in Kito ryu  Jujutsu 
en van Masakutsu Nakai in Goto‐Ha ryu Jujutsu. 
 
 
Morihei Ueshiba en zijn leraar Sokaku Takeda 
 
Takeda was even bekend voor  zijn  strenge karakter als voor  zijn krijgskunde, 

en gebruikte zijn kunnen in verschillende gevechten op leven en dood. Takeda 

was  54  toen  Ueshiba  hem  voor  het  eerst  ontmoette  eind  februari  1915,  in 

Engaru,  Hokkaido.  Deze  ontmoeting  was  het  begin  van  een  stormachtige 

relatie die meer dan 20 jaar duurde. 

 
 
Ueshiba  begon  met  3  seminaries  van  10  dagen  kort  achter  elkaar,  die 

eindigden in april van hetzelfde jaar. De archieven van Daito‐ryu tonen aan 

dat  hij  in  1916  aan  nog  3  seminaries  deelnam.  Ueshiba  nodigde  daarna 

Takeda  uit  bij  hem  thuis  en  kreeg  intensieve  privéles,  waarover  helaas 

weinig bekend is. 
 
Ueshiba  verliet  Hokkaido  definitief  in  december  1919  toen  zijn  vader  op 
sterven  lag.  Hij  liet  zijn  huis  over  aan  Takeda  en  vertrok  naar  Tanabe. 
Onderweg stopte hij in Ayabe, centrum van de nieuwe Omoto godsdienst, om 
te bidden voor zijn vader. Hier ontmoette hij Onisaburo Deguchi, een andere 
belangrijke invloed op zijn leven. Na de dood van zijn vader verhuisde Ueshiba 
met  zijn  vrouw,  moeder  en  twee  kinderen  naar  Ayabe.  Op  aansporen  van 
Deguchi opende Ueshiba zijn eerste dojo in zijn huis, gekend als Ueshiba juku, 
en gaf les in Daito‐ryu aan de volgelingen van de Omote. 
 
Twee jaar later, in april, kwam Takeda naar Ayabe met zijn vrouw, dochter en 
de  latere  hoofdleraar  Tokimune,  toen  6  jaar  oud,  en  bleef  voor  5  maanden 
logeren bij Ueshiba. De versies van Daito‐ryu en Aikido verschillen van mening 
over  de  vraag  of  Takeda  zichzelf  uitnodigde  of  op  vraag  van  Ueshiba  kwam. 
Bekend  is  dat  Takeda  les  gaf  in Ueshiba  juku  dojo,  en  dat  na  de  5 maanden 
Ueshiba het kyoju dairi certificaat kreeg dat hem toeliet officieel les te geven in 
Daito‐ryu. Het is geen verassing dat Takeda en de spirituele Deguchi elkaar niet 
konden uitstaan, hoewel de Omoto leider Sokaku een zwaard en een schilderij 
schonk  als  afscheid.  De  relatie  tussen  Takeda  en  Ueshiba  kwam  onder  druk 
vanaf  deze  periode.  Na  Takeda’s  vertrek  in  september  1922  waren  de 
contacten schaars, hoewel Takeda Ueshiba enkele malen bezocht in zijn dojo in 
Tokyo. Ueshiba werd een bekende  leraar  terwijl  Takeda bleef  rondreizen om 
seminaries te geven voor prominente personen zoals rechters, politieofficieren, 
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militairen enz. De twee onderhielden wel contact per brief. Ueshiba gaf Daito‐
ryu  diploma's  uit  tot  zeker  1937,  onder  andere  aan  Kenji  Tomiki,  Minoru 
Mochizuki, Rinjiro Shirata, en Gozo Shioda. 
 
Het  is moeilijk  te achterhalen wat precies  fout  liep  in de relatie, aangezien er 

bijna  geen  overlevende  getuigen  zijn,  en  de  emotionele  verklaringen  van 

volgelingen  van  Takeda  en Ueshiba  zijn meestal  in  tegenspraak. Ueshiba  had 

duidelijk  diep  respect  voor  de  techniek  van  zijn  leraar,  terwijl  Takeda  de 

stichter van de Aikido beschouwde als een van zijn beste leerlingen. De oorzaak 

lag  waarschijnlijk  bij  de  veeleisende  persoonlijkheid  van  Sokaku,  de 

onafhankelijke  en  spirituele  orientatie  van  Ueshiba,  en  de  onduidelijke 

financiele  afspraken  met  betrekking  tot  Ueshiba’s  verplichtingen  als  erkend 

leraar  van Daito‐ryu. Volgens de Daito‐ryu eimeiroku van 15  september 1922 

moest  hij  Sokaku  3  yen  registratie  betalen  per  student  in  zijn  dojo.  Later 

beschuldigden beide elkaar van ongepast gedrag op financieel vlak. Takeda gaf 

kyoju dairi status aan een boel mensen, waaronder Taiso Horikawa, Yukiyoshi 

Sagawa,  Kotaro  Yoshida,  Kotaro  (Kodo)  Horikawa,  en  Takuma  Hisa  (Kiyoshi 

Watatani geeft 29 namen in zijn Bugei Ryuha Dai Jiten), en in theorie moesten 

die  alle  dezelfde  bedragen  betalen. Het  is  zeer  de  vraag  of Morihei  de  enige 

was die financiele problemen had met Takeda. 
 
De technieken van Daito‐ryu 
 
Daito‐ryu  Aikijujutsu  heeft  4  niveaus:  Shoden  (laagste),  Chuden 

(gevorderd), Okuden (hoogste) en Hiden (geheime technieken). 
 
Shoden 
 
De  training  in  Daito‐ryu  start  met  Shoden,  waarin  de  student  leert  ukemi, 
taisabaki,  tesabaki  and  ashisabaki  (verplaatsingen  van  handen  en  voeten), 
verdediging tegen grijpen, gevolgd door verdediging tegen slagen, trappen en 
wapens (tanbo, jo, chobo, tanto en katana). Deze technieken worden staand, 
zittend  of  liggend  geoefend.  De  eerste  rol  Hiden  Mokuroku  beschrijft  de 
eerste 118 Jujutsu technieken van het Shoden niveau. 
 
Chuden 
 
Dit  zijn  gevorderde  Jujutsu  technieken met  grote  zachte  bewegingen  zoals  in 

Aikido, de Aiki training bestaat uit de combinatie van deze technieken met de 

Shoden  reeks.  Op  dit  niveau  is  het  toegestaan  grote  bewegingen  te  maken, 

meerdere stappen te verplaatsen en enige kracht te gebruiken. 
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Okuden 
 
In  Okuden  zijn  alle  bewegingen  zo  klein  mogelijk.  Ademhaling,  timing  en 
cirkels worden  gebruikt  i.p.v.  kracht,  de  technieken  zijn  kort  en  snel,  en de 
aanvaller kan geworpen worden zonder hem aan te raken. De reflexen van de 
aanvaller worden tegen hem gebruikt, en het wordt gemakkelijk het lichaam 
van de tegenstander te gebruiken als een extensie van zichzelf. 
 
Hiden 
 
Dit  zijn  de  geheime  technieken.  De  ware  Aiki  bestaat  altijd  uit  zachte 
technieken die enkel werken als het  hele  lichaam en de ademhaling  gebruikt 
worden. De aanvaller wordt licht aangeraakt, en de technieken zijn zo klein dat 
zelfs ervaren budoka niet kunnen zien wat er gebeurt. Het meest fascinerende 
aspect van Daito‐ryu is dat fysieke kracht niet nodig is om de tegenstander uit 
te schakelen, zijn eigen kracht wordt tegen hem gebruikt. 
 
Een ryu, wat is dat? 
 
naar een tekst van Wayne Muromoto 
 
Wat is een ryu? Het snelle antwoord is dat het ongeveer vertaald kan worden 
als traditie, stijl, school of stroming in een bepaalde manier om iets te doen. 

Maar  je  verwachtte  natuurlijk  geen  eenvoudig  antwoord  van  Hajime!, 

nietwaar?  Een  ryu  in  de  krijgskunsten  betekent  veel meer  dan  alleen maar 

een stijl. 
 
De Bron en de Stroming 
 
Wie voor het eerst met een krijgskunst begint, heeft meestal een vaag  idee 
dat  niet  alle  krijgskunsten  hetzelfde  zijn.  In  Karate  bijvoorbeeld  draagt 
iedereen  een  witte  pyjama  en  wordt  veel  geschreeuwd  en  in  de  lucht 
geslagen. Dan heb je Aikido waar sommigen een zotte zwarte rok dragen en 
veel aan de polsen wringen en rondrollen, en Judo waar ze als smurf verkleed 
op de grond rollen en knuffelen. Zelfs in de moderne krijgskunsten zijn er dus 
duidelijk veel verschillende variaties. 
 
Wat niet meteen duidelijk is, is dat er in Japan nog ontelbaar vele ryu bestaan, 
die allemaal nog meer van elkaar verschillen als de moderne krijgskunsten. Het 
Japanse woord ryu of nagere betekent letterlijk stroom, stromen, stroming, en 
samen  met  de  naam  van  een  kunst  betekent  het  dus  een  bepaalde  school. 
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Shito‐ryu karate bijvoorbeeld is het Shito systeem van Karate, Kashima Shinto‐
ryu  is  de  stijl  van  het  Shinto  schrijn  van  Kashima,  Sogetsu‐ryu  is  het  Sogetsu 
systeem van bloemschikken, enzovoort. 
 
In  de  meeste  traditionele  kunsten  ligt  de  bron  van  de  stroming  bij  een 
stichter  die  een  goddelijke  inspiratie  ontving.  Deze  stichters  hadden  door 
studie  en  ervaring  in  gevechten  een  grote  kennis  vergaard.  Toen  ze  de 
grenzen bereikt hadden van wat er te leren viel, ondergingen ze een periode 
van shugyo, of zware training die lichaam, verstand en geest tot het uiterste 
testte. Deze shugyo training, vaak uitgevoerd op heilige grond, was bedoeld 
om de oppervlakte van de zichtbare wereld te doorbreken en door te dringen 
tot de geheimen van het spirituele universum. Zoals in Zen training leidde het 
uitputten van het dagelijkse bewustzijn tot een nieuw en verlichtend inzicht. 
 
Na  een  periode  van  intensieve  training,  gebed,  vasten  enz.  verscheen  een 

visioen aan de  stichter, dat hem de  sleutel  tot waarachtig meesterschap zou 

brengen. Vaak een zeer simpele zin of enkele eenvoudige technieken, vormde 

het visioen de basis van alle  technieken die de stichter zou ontwikkelen. Het 

visioen was tenshin shoden, kennis geschonken uit de hemel, of muso, kennis 

uit een goddelijke droom, of kage, weerspiegeling van het goddelijke. 
 
De  inhoud  van  de  ryu  was  daarom  goddelijk  zuiver  zoals  hij  oorspronkelijk 
werd ontvangen. Om een  goddelijk  geïnspireerd  systeem  te blijven, moet de 
Ryu  altijd  teruggrijpen naar deze bron.  In onze  tijd  is  de  algemene opvatting 
dat de geschiedenis vooruitgaat, naar een betere toekomst (tenzij we nihilist of 
depressief  zijn).  Zelf  als we  niet  echt  geloven  in  de  komende  glorie  van  een 
nieuw  Jeruzalem,  is  er  toch een  algemene  veronderstelling dat  kennis  lineair 
toeneemt.  In  Azië  zag  men  de  geschiedenis  altijd  eerder  als  een  cyclus  van 
opkomst  en  teloorgang.  In  de  periode  van  achteruitgang  of mappo,  zal  de 
wijsheid  van  de  vorige  generaties  verloren  gaan.  Moderne  aanpassingen 
kunnen  dan  onmogelijk  beter  zijn  dan  de  oorspronkelijke  leer.  Al  wat  na  de 
Buddha komt is minder dan de Buddha. 
 
In  verband  met  de  ryu  betekent  dit  dat,  tenzij  je  een  rechtstreekse 

transmissie  (jikiden)  van  de  leer  van  de  stichter  hebt  ontvangen,  uw 

krijgskunst  een  degeneratie  is.  Daarom  is  iedere  modernisering  en 

verandering  aan  een  krijgskunst  omwille  van  de  verandering  een 

degradatie. 
 
Dit betekent niet dat een klassieke krijgskunst een onveranderlijk museumstuk 

is. De rivier moet stromen in de tijd. Iedere grootmeester, die de volledige leer 



 

 
 

23

heeft  ontvangen,  kan  de  leer  van  de  ryu  herinterpreteren  zolang  hij  trouw 

blijft aan de goddelijk geïnspireerde filosofische en technische grondslagen. Op 

deze manier kon Shimizu Takaji, de grootste meester van Shinto Muso‐ryu jo 

die  de  20ste  eeuw  gekend  heeft,  een  reeks  van  kihon  (basistechnieken) 

ontwikkelen om  zijn  hedendaagse  studenten beter  te onderwijzen  in de  staf 

kunst  geïnspireerd  op  het  visioen  dat Muso  Gonnosuke  ontving  op  de  berg 

Homan.  Shimizu  systematiseerde  bewegingen  die  voorkwamen  in 

verschillende katas als hulp bij  het  leren, hij  veranderde niet de bewegingen 

van de katas zelf. 
 
Vele scholen hebben ook het begrip kufuu‐den. Dit zijn technieken of katas die 
toegevoegd  worden  door  latere  grootmeesters.  De  oorspronkelijke, 
eeuwenoude  technieken  blijven  onveranderd,  maar  latere  leraren  en 
gevorderde studenten hebben oefeningen toegevoegd om de leerling beter te 
helpen de principes van de school te begrijpen. Dit toevoegen van technieken 
voor  goede  en  duidelijk  omschreven  redenen,  is  hoe  een  ryu  leeft  en  groeit. 
Een  andere  naam  voor  zulke  toevoegingen  is  gaiden,  of  “buiten  leer”, 
technieken ontwikkeld buiten de oorspronkelijke visie van de stichter. De leraar 
kan  eigen  technieken  en  methodes  toevoegen,  maar  heeft  altijd  de  plicht 
tegenover de traditie om wat hij zelf geleerd heeft ongewijzigd door te geven 
aan  de  volgende  generatie.  Indien  dit  niet  gebeurt  verliest  de  stroming  het 
contact  met  de  bron,  en  kan  niet  blijven  voortleven. Moderne  krijgskunsten 
zoals Judo en Kendo verschillen van een ryu omdat de katas ontwikkeld werden 
door een  commissie  van  stervelingen,  in de veronderstelling dat dingen altijd 
verbeterd  kunnen worden  door  een  commissie.  Ook  in  Karate  probeert men 
thans  de  heian  (pinan)  katas  te  standaardiseren.  Omdat  zulke  katas 
“wetenschappelijk” ontwikkeld werden, staan ze altijd bloot aan wijzigingen en 
gepruts.  Een  goed  voorbeeld  hiervan  zijn  de  ZNKR  Iai  seitei  katas,  de 
standaardvormen  voor  Iai  ontwikkeld  rond  1970.  Sinds  de  invoering  zijn  er 
haast  ieder  jaar  enkele  “verbeteringen”  ingevoerd.  Dit  zou  onmogelijk  zijn  in 
een klassieke ryu. Men verbetert niet aan goddelijke inspiratie, tenzij door een 
nieuw visioen. En bezoekjes door de goden zijn altijd zeldzaam geweest. 
 
Bruce  Lee  bijvoorbeeld  was  eerlijk  genoeg  om  te  zien  dat  zijn  innovaties  in 
Wing Chun  zo  groot waren dat  hij  zijn  kunst  best  een  andere naam gaf:  Jeet 
Kune  Do.  Hij  verschuilde  zich  niet  achter  termen  zoals  modern  of  gewijzigd 
Wing Chun of Wing Chun  jutsu of  self  defence Wing Chun, hoewel  hij  steeds 
inspiratie  uit  klassiek  Wing  Chun  bleef  halen.  Dit  is  niet  het  geval  met  de 
meeste moderne “vernieuwers”, die klassieke stijlen denigreren maar intussen 
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de  symbolen  van  klassieke  stijlen  blijven  behouden  (zwarte  gordel,  keikogi, 
Japanse termen…). 
 
Een  krijgskunst  is  een  traditie  en  moet  daarom  het  contact  met  de  wortels 
bewaren. Technieken ontwikkeld voor toepassing in Japanse wapenrusting met 
antieke wapens lijken misschien voorbijgestreefd. Het is echter juist doordat de 
ryu losgemaakt is van “praktische” overwegingen, dat de ryu tijdloos is en nooit 
veroudert.  De  moderne  café‐gevechtstijl  die  hedendaagse  wapens  gebruikt, 
kan  binnen  tien  jaar  geen  zin meer  hebben  omdat  cafés  dan  vervangen  zijn 
door  virtual  reality  Internet  bars  bijvoorbeeld.  De  ryu  verandert  echter 
nauwelijks,  omdat  hij  niet  voortvloeit  uit  het  heden,  maar  ontspringt  in  het 
verleden, en door het heden stroomt naar de toekomst. Wat die toekomst ook 
moge zijn, de rivier stroomt verder.  
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Danstages Nihon Ju Jitsu, Judo en Karate 
 
Ook dit jaar staan voor weer 3 danstages gepland, t.w.  
 
Zondag, 23 februari  aanstaande 
Zondag, 22 maart         “’ 
Zondag, 19 april            ‘” 
Aanvang: 10.30 uur 
 
Locatie: Sportinstituut Frits van der Werff/Hoorn 
               Draafsingel 61 
               Hoorn 
Tel.nr.  0229 217 364 
 
De stages zijn specifiek voor Budoka die aan het danexamen in de  
disciplines Nihon Ju Jitsu, Judo en Karate willen deelnemen. 
Toegang vanaf 1e kyu (bruin) 
Indien men wil deelnemen, dient men zich aan te melden bij 
Rolf Coolen resp. Donny Toebes. 
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Het fenomeen Nico Herbert 
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15de keer goud in de Open Klasse op de 
Open EK BJJ in Lissabon voor Nico 

Herbert. 
 
 
Op zondag 26 januari 2020 heeft Nico Herbert zijn 15de gouden medaille in de 
Open gewichtsklasse weten te veroveren. Na winst in de halve finale werd de 
finale tegen Anton Vrhovec met winst afgesloten en mocht Herbert weer de 
hoogste trede op het podium beklimmen. 

 
Eerder deze dag heeft Nico ook deelgenomen in zijn eigen klasse (master 7,  ‐
82,3  kg).  Hier  werd  in  de  halve  finale  gewonnen  van  Expedit  Emilien  Valin, 
waarna  in  de  finale  de  Deen  Lars  Bo  Roskjaer  stond  te  wachten.  Na  een 
spannende strijd was het de Deen die aan het  langste eind  trok en Nico met 
deze zilveren medaille op het podium stond. 

 
Het  medaille  totaal  van  de  Open  EK  in  Lissabon  van  Herbert  staat  op  dit 
moment op 27, een bijzondere prestatie omdat dit toernooi een van de meest 
sterk  bezette  Braziliaans  Jiu  Jitsu  toernooien  ter  wereld  is.  Nico  houdt 
momenteel een record met 27 medailles op dit toernooi. 
 

Wij feliciteren Nico van harte met deze fenomenale prestatie! 

 
Wil  jij  dit  jaar  ook  sportief  starten?  Kom  dan  eens  meetrainen  bij 
Sportschool  Herbert,  meld  je  vrijblijvend  aan  voor  een  proefles  via 
info@sportschool‐herbert.nl  en  kijk  voor  het  rooster  op 
www.sportschool‐herbert.nl. 
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Haiku van de oude Sensei 
 
  
Zxáàttz ätÄÄxÇ é|} 
]tÜxÇ ttÇ wx ÄxäxÇáuÉÉÅ 
TÄá wÉÜÜx uÄtwËÜxÇ 
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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.  


