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Van het Bestuur
Ryu Jitsu No Kata – techniekserie ‐ artikel Cor Brouwer
Daito ryu/Aikijutsu – artikelen (uit Hajime) aangeleverd door Cees de Jongh
(vervolg)
Haiku van de oude Sensei

Van het Bestuur

Beste Budo vrienden en vriendinnen,
Voor u ligt het Budo Magazine.
Door middel van dit medium willen wij u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in de IMAF Budo‐wereld. Naast de website en de Facebook
pagina.
Wij allen hebben momenteel met een bijzondere periode in de geschiedenis te
maken. Het Corona‐virus eist haar slachtoffers en beperkt ons in ons dagelijks
leven; de wereld op zijn kop. Allereerst zijn mijn gedachten bij de slachtoffers
van dit virus en ik wens de nabestaanden, familieleden en naasten erg veel
sterkte toe.
Ook onze Dojo‐houders veel sterkte en succes. Een zware en moeilijke periode,
die niet meer te lang mag duren. Ook wens ik u veel creativiteit toe, om uw
leerlingen alternatieven te bieden.
Afgelopen periode heb ik veel YouTube‐filmpjes, uitnodigingen tot Webinars
etc. mogen zien. Budo leeft en blijft leven, daar zorgen wij allen voor.
Ook brengt de stilte diepgang in ons. Zo hebben wij geleerd dat emoties
uitgeschakeld moeten zijn, of kunnen worden. Hij of zij die emoties toont,
verliest. Niets is minder waar. Meester zijn over de emoties is waar het om
gaat. Ook voor Budoka zijn emoties belangrijk. Emoties maken ons mens en
ook Budoka. Belangrijk is hoe je met de emoties omgaat en er meester over
blijft. Het uitschakelen van emoties lijdt namelijk tot implosie en uiteindelijk tot
ziekten en stress.
Verder kun je naast oefeningen ook bijvoorbeeld kata’s lopen. Met een schijn‐
tegenstander als voorbeeld.
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

Ryu Jitsu No Kata – Artikel van Cor Brouwer
Ryu Jitsu No Kata
De aanzet tot het samenstellen van Ryu Jitsu No Kata (schoolkata) is de
voorwaarde die in de exameneisen voor 1e , 2e , 3e en 4e dan Nihon Ju Jitsu, is
opgenomen. Van de kandidaat wordt verlangd, dat hij of zij een eigen kata
samenstelt. Dit is op zich geen probleem, echter, een dergelijk persoonlijk kata
verdwijnt of wordt vergeten.
Om die reden vatte ik het plan op, om voor kandidaten voor 1e , 2e, 3e en 4e dan
een eensluidend kata te “componeren” dat als vast onderdeel in elk werkstuk
terugkomt. Toen ik het Ryu Jitsu No Kata samenstelde, lag het in mijn
bedoeling om in dit kata technieken op te nemen, die een afspiegeling zouden
vormen van het Jitsu‐systeem dat in het Sportinstituut Fr. Van der Werff in
Hoorn wordt gedoceerd, t.w. Tai Jitsu.
De kenmerken van het Tai Jitsu zijn korte, directe en daardoor zeer effectieve
technieken. In het Tai Jitsu zijn elementen bespeurbaar van het Aiki Jitsu,
Karate en aanverwante vechtkunsten.
Het Ryu Jitsu No Kata bestaat uit 4 series, t.w.: Pakkingen en omvattingen;
Stoten en trappen; Hoofdaanvallen en verwurgingen en Wapens. De
opgevoerde technieken vertonen de specifieke Tai Jitsu‐technieken.

Het kata wordt uitgevoerd door Michel Kuene (4e dan) en Johan Bot (4e dan)

Cor Brouwer
6e dan Nihon Ju Jitsu/Tai Jitsu

RYU‐JITSU‐NO‐KATA
Schoolkata
Serie 1 ‐ Pakkingen en omvattingen
Serie 2 ‐ Stoten en trappen
Serie 3 ‐ Hoofdaanvallen en wurgingen
Serie 4 ‐ Wapens
Ceremonie
Opening:
Beide Jitsukas komen op de tatami en groeten voor de tatami. Uke is voor de
Joseki aan de rechterzijde gepositioneerd en draagt de wapens bij zich. Op een
afstand van ongeveer 4 meter van elkaar richten zij zich tot de Joseki en
groeten hen. Daarna draaien Uke en Tori naar elkaar toe en groeten elkaar.
Uke draait zich om en doet twee stappen naar voren om vervolgens de wapens
op de grond neer te leggen. Hij knielt (links – rechts) en legt dan de wapens in
volgorde van gebruik neer. Waarbij het mes met de heftzijde naar de Joseki
wijst en het scherpe gedeelde van het lemmet van Uke af wijst. Uke staat op
(rechts – links) en neemt de uitgangspositie in, ca. 2.5 m., tegenover elkaar.

Serie 1 ‐ Pakkingen en omvattingen
1.1. Aanval: Hand‐/Armaanval: twee handen op onderarm, duimen aan de
bovenzijde.
Verdediging: Tori draait zijn lichaam, zet het linkerbeen naar voren en zet de
rechterpols van Uke vast, polsslot. Hij zet aan en draait de arm naar beneden
waardoor Uke op de knieën komt. Volgt met een rechter kniestoot [Hiza Geri]
op borstbeen waardoor Uke achterwaarts valt. Tori maakt een pas
achterwaarts en neemt een parate houding aan. Uke presenteert zich op zijn
linkerknie en houdt zijn handen op zijn bovenbenen. Pas wanneer Tori de
parate houding opgeeft kan Uke omhoog komen en teruggaan naar de
uitgangspositie.

1.2. Aanval: Kledingaanval (revers) met een gehoekte slag (Mawashi Tsuki) naar
het hoofd.
Verdediging: Tori pakt met links de mouw ter hoogte van de elleboog van Uke
vast. Met rechts stuurt hij de slagarm meteen voorlangs door tot onder de
oksel van Uke en draait in zodat hij voor Uke komt te staan. Tori zakt licht door
de knieën en maakt een schouderworp [Ippon Seoi Nage]. Als Uke op de grond
ligt, volgt Tori
met een stoot naar de okselholte.

1.3. Aanval: Uke valt Tori aan met een pakking aan de linker schouder.
Verdediging: Tori maakt een slipstap naar rechts. Op het moment dat Uke de
arm terugtrekt springt Tori in voor de schaarworp [Kani Basami]. Zodra beiden
op de grond liggen volgt Tori met een linker hieltrap [Kakato Geri] op de plexis
solaris van Uke; meteen daarna trapt Tori in de zij van Uke zodat Uke naar een
buikligging rolt. Dit geeft Tori de tijd om op te staan en een parate houding aan
te nemen.

1.4. Aanval: Uke komt op Tori af en wil hem om het middel vastgrijpen,
linkervoet voor [stormaanval].
Verdediging: Tori voorziet de aanval van Uke en stapt met rechts [Tai Sabaki]
in. Hij plaats zijn linkerhand op het achterhoofd van Uke en met zijn
rechterhand / arm stuurt hij onder de linkeroksel van Uke de aanval door. Dit
doet Tori door tijdens het doorsturen met zijn lichaam te draaien. Nadat Uke is
gevallen neemt Tori een parate houding aan. Uke kan omhoog komen zodra
Tori zijn parate houding heeft opgegeven.

1.5. Aanval: Uke valt Tori aan met een pakking ter hoogte van de bovenarmen
van Tori, armen ingesloten.
Verdediging: Tori reageert door met linkerbeen uit te stappen; gelijktijdig
maakt hij een handkantslag [Shuto] in het kruis van Uke. Uke wordt hierdoor
uit balans gebracht waardoor Tori onder zijn zwaartepunt kan komen en een
vegende heupworp [Harai Goshi] kan maken. Tori schakelt Uke uit door een
handkantslag [Shuto] onder de neus.

Serie 2 ‐ Stoten en trappen
2.1. Aanval: Uke valt aan met een rechte stoot naar voren [Oi Tsuki], hoogte
maag.
Verdediging: Tori stapt opzij [Tai Sabaki], weert/pakt de pols, overstrekt kort de
elleboog van Uke en volgt met een polsslot [Kote Gaeshi]. Hierdoor wordt Uke
direct naar de grond gedwongen. Tori blijft druk uitoefenen op de pols van
Uke. Door de bovenarm boven de schouderlijn te leggen en de vingers van de
hand naar de onderarm te laten wijzen blijft Tori druk houden totdat Uke
opgeeft.

2.2. Aanval: Uke valt aan met een rechtse gehoekte stoot [Mawashi Tsuki] naar
het gelaat van Tori.
Verdediging: Tori ziet de aanval aankomen en maakt een wering [Shuto Uke]
met links. Met rechts plaatst hij gelijktijdig een slag op de halsslagader met
onderarm. Tori drukt de rechterarm van Uke naar beneden zodat Uke uit
balans komt te staan. Meteen volgt Tori met een binnenwaartse beenveeg [O
Uchi Gari] rechts op het linkerbeen van Uke. Uke valt achterwaarts en Tori
neemt een parate houding aan. Nadat Tori zijn parate houding heeft
opgegeven kan Uke overeind komen.

2.3. Aanval: Uke valt aan met een voorwaartse trap [Mae Geri] met rechter
been.
Verdediging: Tori ziet de trap vroegtijdig aankomen en maakt een lichte draai
met zijn lichaam [Tai Sabaki] naar de buitenzijde van de trap; gelijktijdig vangt
hij het trappende been op ter hoogte van de kuit. Met links maakt Tori tijdens
het vangen van het been een elleboogstoot [Empi] op de borst van Uke zodat
hij achterwaarts naar de grond gaat.
Tori maakt een stap achterwaarts en neemt een parate houding aan. Uke
presenteert zich op de linkerknie.

2.4. Aanval: Uke valt aan door een cirkeltrap [Mawashi Geri] met rechter been
naar het hoofd van Tori te maken.
Verdediging: Tori stapt met rechterbeen in en pakt met links onder het
trappende been door het lichaam van Uke vast. Rechterarm om middel heen
en tillend werpen [Tawara Gaeshi]. Tori stapt met linker been naar achteren en
laat Uke los. Als Uke op de grond ligt schuift Tori zijn rechterknie uit.
Tori neemt afstand en neemt een parate houding aan. Hij stopt pas met de
parate houding zodra Uke zich presenteert op zijn linkerknie en de handen op
de bovenbeen heeft. Beide staan op en gaan terug naar de uitgangspositie.

Serie 3 ‐ Hoofdaanvallen en wurgingen
3.1. Aanval: Uke valt Tori aan door hem met één hand vast te pakken bij de
keel.
Verdediging: Tori maakt een kleine stap naar linksachter en pakt met zijn
rechterhand de rechterhand van Uke vast. Tori draait zijn lichaam naar rechts
en zet met twee handen een polsklem aan. Met de linkerhand pakt Tori de
rechterelleboog van Tori vast en draait deze naar hem toe totdat er een
verdraaiing ontstaat. Tori controleert Uke door een klein stukje naar hem toe
te bewegen en druk op de verdraaiing te geven. Tori werpt Uke nu van zich af.

3.2. Aanval: Uke valt aan met een verwurging van achteren.
Verdediging: Tori zakt door de knieën en draait links om zijn as. Gelijktijdig
stapt hij iets naar Uke toe. Zodra hij omhoog komt pakt Tori met zijn
rechterhand de rechterpols van Uke en trekt de arm voorlangs om een worp
[Uki Goshi] te kunnen maken. Als Uke op de grond ligt pakt Tori de linkerpols
van Uke en trekt hem op zijn buik. Tori controleert door zijn linkerknie op het
schouderblad van Uke te plaatsen, de arm te overstrekken en een slag te
plaatsen op de overstrekte elleboog.

3.3. Aanval: Uke valt Tori aan met een pakking om het hoofd van Tori.
Verdediging: Tori stapt met zijn linkerbeen achter de benen van Uke langs. Tori
slaat zijn linkerarm tegen de borst van Uke en werpt deze met een
achterwaartse offerworp. Tori volgt met een linkerelleboogstoot [Empi] op het
lichaam. Hierdoor komt het hoofd van Uke van de grond af en Tori volgt met
een zwiepende slag [Uraken] in het gezicht van Uke.

3.4. Aanval: Uke valt Tori aan met een omvatting van het hoofd van Tori met de
rechterarm. Gelijktijdig trekt hij Tori links achterwaarts.
Verdediging: Tori reageert door de arm van Uke met 2 handen vast te pakken
en aan de arm te gaan hangen.
Tori gaat met de achterwaartse beweging van Uke mee en brengt Uke uit
balans. Tori draait op zijn knieën naar de grond en voert een schouderworp uit
[Seoi Otoshi]. Tori brengt zijn rechterknie omhoog en geeft met de linkerhand
een zweepslag (Uraken) naar het gezicht van Uke.

Serie 4 ‐ Gewapende aanvallen
4.1. Aanval: Uke valt aan met een korte stok [Kaibo], naar het hoofd.
Verdediging: Tori stapt vroegtijdig in en plaatst een handpalmstoot [Teisho] op
de plexis solaris van Uke. Tijdens deze stoot laat Uke het wapen vallen. Tori
heeft zijn linkerhand op de rug van Uke geplaatst en houdt hem stevig vast.
Meteen na de stoot stapt Tori met rechts tussen de benen van Uke in en laat
zich achterover vallen en maakt een offerworp [Yoko Guruma].
Tori komt overeind en neemt een parate houding aan.

4.2. Aanval: Uke valt aan met een rechts uitgevoerdebackhandslag met een
korte stok [Kaibo.
Verdediging: Tori maakt een kleine stap naar links [Tai Sabaki] en blokt de slag
met beide onderarmen. Meteen daarna pakt hij de rechterpols van Uke vast en
slaat de stok met een vloeiende beweging om het hoofd van Uke heen zodat de
Kaibo in Uke’s nek terecht komt.
Tori trekt met beide handen krachtig de stok tegen de nek van Uke aan zodat
deze uit balans raakt. Tori draait naar links en brengt Uke naar de grond. Zodra
Uke op de grond ligt drukt Tori met de rechter hand op het hoofd van Uke
zodat er een nekklem ontstaat. Deze controle volhouden totdat Uke opgeeft.

4.3. Aanval: Uke valt aan met een messteek naar de buik van Tori.
Verdediging: Tori stapt schuin naar voren [Tai Sabaki] toe en slaat met de
linkerhand de steekhand van Uke weg. Gelijktijdig strekt Tori zijn
rechterbovenarm voor de keel van Uke langs, waardoor deze achterwaarts
wordt geworpen [Irimi Nage]. Tori loopt tijdens deze worp door en draait zich
om na de worp en neemt een parate houding aan.

4.4. Aanval: Uke valt aan met een messteek van boven, naar het hoofd van
Tori.
Verdediging: Tori maakt een korte stap opzij [Tai Sabaki] naar links en volgt
meteen met een cirkeltrap [Mawashi Geri] rechts in de maag van Uke. Uke
buigt hierdoor naar voren. Op dat moment maakt Tori een neerwaartse trap
[Kakato Geri] op de schouderbladen van Uke. Deze wordt door de trap naar de
grond gedwongen. Zodra deze op de knieën zit pakt Tori hem bij de revers en
rolt over hem heen. Meteen steekt Tori zijn linker handrug op het achterhoofd
van Uke en zet een verwurging [Kata Hajime] aan. Aanhouden totdat Uke
opgeeft.

4.5. Aanval: Uke valt aan met een rechts uitgevoerde backhand mesaanval.
Verdediging: Tori ziet de aanval vroegtijdig aankomen en maakt een kleine stap
zijwaarts [Tai Sabaki]. Hij blokt de aanvalsarm met beide onderarmen en zorgt
daarbij dat hij achter de elleboog staat. Meteen na de klem pakt hij met rechts
de pols van Uke vast en met links stoot hij door de elleboog heen.
Hierdoor laat Uke het mes los en kan Tori hem naar de grond brengen d.m.v.
een beenworp [De Ashi Barai].
Zodra Uke op de grond ligt kantelt Tori Uke naar een buikligging door de arm
over het scheenbeen te overstrekken. Tori legt vervolgens bij Uke een gebogen
armklem aan en dwingt hem in combinatie met een druk op een speekselklier
tot overgave.

4.6. Aanval: Touwaanval (poging)
Uke slaat de Obi om de keel / nek van Tori en zet aan één zijde deze krachtig
aan.
Verdediging: Tori blokt met beide armen de aanval van Uke [Morote Uke] en
volgt met pakking aan het de nek met beide handen en plaatst een krachtige
kniestoot [Hiza Geri] in de maag van Uke. Hierdoor komt Uke voorover te
staan. Tori pakt met rechts het hoofd van Uke vast, volgt met een verwurging
[Ebi Garami] .
Tori plaatst zijn rechterscheenbeen tegen het rechterscheenbeen van Uke en
maakt een achterwaartse val waardoor Uke over hem heen geworpen wordt,
achterwaartse offerworp.
Tori volgt door de klem om het hooft vast te houden en aan te zetten. Pas
loslaten nadat Uke opgeeft. Tori komt omhoog en neem op veilige afstand een
parate houding aan. Uke komt omhoog nadat Tori de parate houding heeft
opgegeven.

4.7. Aanval: Touwaanval. Uke slingert de band om het hoofd van Tori en duwt
een uiteinde voor de keel langs.
Verdediging: Tori gaat met de beweging mee en draait voor Uke langs. Hij
maakt dan een heupworp
[Uki Goshi]. Tori dwingt Uke in buikligging. Tori heeft de linkerpols van Uke vast
en zet zijn rechtervoet op de linkerschouder van Uke en geeft druk op de arm
zodat de schouderkop uit de kom wordt gedrukt. Tori geeft pas op nadat Uke
zich gewonnen geeft. Tori neemt een parate houding aan. Uke komt omhoog
nadat Tori die houding heeft opgegeven. Tori gaat terug naar de
uitgangspositie.

Ceremonie:
Sluiten:
Uke draait zich om en knielt (links‐rechts) om de wapens op te rapen. Hij houdt
de wapens in zijn rechterhand tegen zijn rechterheup aangedrukt en staat weer
op (rechts‐links), draait weer terug en maakt een stap voorwaarts naar de
uitgangspositie.
Van hier uit maken beiden een pas achterwaarts zodat de afstand van 4 meter
weer wordt bereikt. Beiden groeten elkaar en richten zich dan tot de Joseki en
groeten hen. Tori en Uke gaan naar de rand van de tatami en groeten af voor
de tatami.
Einde Kata.

Geschiedenis Daito‐ryu Aikijujutsu
Artikel aangeleverd door Cees de Jongh
Artikel verschenen in Hajime!
Juist en onjuist tegenwringen in Aikido
‘Beslissend handelen ontstaat uit een begrip van dat wat overeenstemt met
de principes van Hemel en Aarde. Een gebrek aan dit begrip voert tot
‘onredelijke inspanning’, of ‘muri’, waarvan de letterlijke betekenis is ‘gebrek
aan principe’, en moet vermeden worden.’
Koichi Tohei
‘En toen op een dag kwam Osensei over de mat hobbelen net toen Arikawa
me in de keel ramde, me neerslaand en een armklem inzettend op mijn
elleboog, en die door bleef zetten zelfs toen ik als een gek afklopte.
Osensei wierp een blik, glimlachte, zei iets van ‘Ga door, ga door’, en liep
gelijk door door de dojo en de deur uit.’
Terry Dobson, uchideshi in de Aikikai Honbu Dojo in de jaren 60
Zoals reeds (zie Hajime nr. 1) Gotai, Jutai, Ryutai) bestaan er in Aikido
verschillende niveaus van training. Een andere benaming voor deze niveaus,
waarbij nog een 4de niveau geteld wordt, is:
1. KATAI (hard).
2. YAWARAKAI (soepel)
3. KI‐NO‐NAGARE (vloeiend)

4.KI (mentaal)
Katai training bestaat uit kihon (basis), en ontwikkelt de fundamenten van tai‐
sabaki (lichaamsverplaatsingen) en Kokyu‐ryoku (buikademhaling‐ kracht). In
deze training wisselt men af in de rollen van aanvaller en verdediger. De
aanvaller grijpt krachtig de pols, schouder of ander deel van de verdediger
vast. De verdediger probeert niet deze aanval te ontwijken, maar gunt de
aanvaller het voordeel van een betere startpositie. Vanuit zijn nadelige
toestand moet de verdediger een techniek uitvoeren om te ontsnappen aan
de greep en de controle van de situatie over te nemen. De techniek moet
juist worden uitgevoerd, of de verdediger zal er niet in slagen te ontsnappen.

Het principe van Aikido is de beweging van de aanvaller over te nemen, ermee
te harmoniseren en zo de controle over te nemen. Dit principe heet Awase,
en het is het moeilijkst toe te passen in Katai. Daarom is Katai de beste
manier om een krachtige techniek te verwerven in de kortst mogelijke tijd.
Omdat de verdediger de volledige kracht van de tegenstander moet
overwinnen, zal elke fout in de techniek een dadelijk mislukken tot gevolg
hebben. Het symbool van deze training is het vierkant.
Yawarakai techniek is het stadium tussen Katai en Ki‐no‐nagare. Het principe
is vergelijkbaar met Judo, de eerste Kanji van Yawarakai en Judo zijn gelijk.
Wanneer de verdediger probeert een Katai techniek uit te voeren, maar
overweldigt wordt door de kracht van de aanval, zal hij gecontroleerd
meegeven (buigen om niet te breken, zoals bamboe in de wind), om
vervolgens de aanval af te ketsen in een andere richting, waar hij tenslotte
kan harmoniseren met de beweging en de controle overnemen. Het
symbool van deze training is een driehoek.
In Ki‐no‐nagare wacht de verdediger niet tot de aanvaller hem vastgrijpt,
maar begint mee te gaan met de aanvalsbeweging nog voor er contact is
gemaakt. Ki‐no‐nagare is het meest praktisch voor zelfverdediging, en wordt
ook ‘leiden met ki’ genoemd. Aikido is vooral bekend voor dit niveau van
training. Het symbool is de cirkel. Het is van groot belang om eerst een basis
op te bouwen in Katai techniek, alvorens over te gaan op Ki‐no‐nagare, en
men mag nooit stoppen met Katai training, zodat men het contact met de
basis niet verliest. Iemand die goed getraind is in Katai kan gemakkelijk Ki‐no‐
nagare leren, maar iemand die altijd alleen Ki‐no‐nagare gedaan heeft, zal
zich vaak niet kunnen verweren tegen een krachtige aanval.
Ki is het hoogtepunt van Aikido‐techniek. De verdediger zal met de geest van
de aanvaller meebewegen op een mentaal niveau, nog voor er sprake is van
een aanval. Ki techniek kan pas na vele tientallen jaren van harde Katai
training bereikt worden. Zoals de stichter van Aikido, Morihei Ueshiba O‐
sensei, ooit zei, "Ik ben wat ik ben vandaag, alleen omdat ik 50 jaar Katai
training gedaan heb". O‐Sensei bereikte Ki in de laatste jaren van zijn leven.
Velen proberen O‐sensei’s ki‐techniek na te bootsen maar weinigen komen
ook maar in de buurt. Beginners mogen weten dat er zoiets als Ki‐techniek
bestaat, maar ze zullen slechts gefrustreerd raken als ze het zelf proberen.
Echte Ki‐techniek is geen reeks oefeningen in zelfhypnose, maar iets zeer
diepzinnig dat voortspruit uit de eigen innerlijke kracht. Het kan heel
zachtaardig zijn, maar, zoals Saito Morihiro Sensei schrijft in zijn boek
"Traditional Aikido Vol. 5", op pagina 36, “het wordt algemeen aangenomen

dat Aikido gebaseerd is op cirkelvormige bewegingen. In tegendeel, Aikido in
de echte Ki‐vorm stoot energiek recht door het middelpunt van elke
tegenstand.”
Om te voorkomen dat Aikido niet meer dan een Ki‐no‐nagere dans zou
worden, is het dus noodzakelijk een stevige basis in Katai‐training op te
bouwen. Men zegt vaak dat aikido geen spierkracht nodig heeft om te
‘werken’, en dat het niet ‘harmonieus’ is, om tegen te werken wanneer
een partner probeert een techniek uit te oefenen. Hierin zit enige
waarheid, maar de uitspraak wordt vaak verkeerd begrepen.
Beginners gebruiken spierkracht om weerstand te overwinnen. Dit is
natuurlijk, omdat ze nog niets anders kennen. Naarmate de beginners
vorderen en bekwamer worden in de techniek, zullen ze steeds minder
spierkracht nodig hebben om weerstand te overwinnen. Tegelijk
ontwikkelen ze Kokyu‐ryoku als een direkt gevolg van de training. Kokyu
ryoku is veel sterker dan spierkracht, en uiteindelijk worden de
technieken haast moeiteloos, zelfs tegen sterke weerstand. Na enkele
jaren toegewijde en harde Katai‐training, heeft hun Aikido nog amper
spierkracht nodig. Juist tegenwerken is niet onharmonisch, het is het
toppunt van harmonie omdat de Aikidoka elkaar helpen zo snel mogelijk
vorderingen te maken. De gevorderden kunnen, dankzij hun betere
techniek, met de juiste kracht en in de juiste richting tegenwerken, zo
danig dat de beginner goed kan voelen wat nodig is om de techniek te
doen werken. De beginners zullen eerder kracht dan techniek moeten
gebruiken om tegen gevorderden weerstand te bieden. Onder
gevorderden kan tegenwerking ook ontsnappingen of omkering van de
techniek omvatten. Zonder juist tegenwerken kan men enkel
dansbewegingen leren, omdat men nooit weet of de techniek wel werkt.
Tegenwerking is enkel juist en gepast als het de deelnemers doet groeien
in techniek en in zelfvertrouwen. Overdreven tegenwerken is ongepast,
omdat niemand een techniek leert door hem niet te kunnen uitvoeren. In
geen geval mag men iemand in gevaar brengen of kwetsen! Een minder
gevorderde of zwakkere beletten een techniek uit te voeren is ook niet
correct omdat het het zelfvertrouwen ondergraaft. Het juiste niveau van
tegenwerking is zodanig dat de verdediger de techniek met moeite kan
uitvoeren. Dit is ook een goede lichamelijke oefening. Voor sommige
verse beginners kan het eerder nodig zijn mee te werken, om hen te
leiden in een juiste uitvoering van de bewegingen.
Tegenwerking is ook onjuist als het gebaseerd is op een wens om te wedijveren,
of een trainingspartner te intimideren of te vernederen. Dit is duidelijk

onharmonisch! Juist tegenwerken helpt de verdediger juiste techniek te leren,
onjuist tegenwerken niet.
Deze tekst is min of meer gebaseerd op twee artikelen "Levels of Technique in
Aikido Training" en "Constructive and Counterproductive Use of Resistance in
Aikido Training" van David Alexander, verschenen in Dragon Times. David
Alexander is Rokudan (6de dan) met 25 ervaring in Aikido, waarvan 10 jaar in
Iwama, Japan onder Morihiro Saito Sensei. Alexander Sensei heeft tevens een
M.I.T. ingenieursdiploma.

Atemi

Artikel verschenen in Hajime!

Voor veel mensen roept het woord Atemi het beeld van een karateslag op,
aangezien het doel van karate‐training erin bestaat de tegenstander te
vernietigen met een vuistslag of een stamp.
Ik schrijf dit hoofdstuk omdat velen denken dat er in de studie van Aikido
geen plaats is voor Atemi.
Het is een feit dat, in de huidige Aikidobeoefening, Atemi geweerd worden
omwille van het risico de beginners te kwetsen, en ook om te vermijden dat
men door de studie van Atemi de moeilijker technieken zou gaan
verwaarlozen. Nochtans hebben degenen die beweren dat in Aikido geen
Atemi thuishoort, nog minder dan niks van Aikido begrepen. Ueshiba Morihei
O‐sensei definieerde Aikido als volgt: “Aikido is er invliegen en er op slaan”
(Irimi en Atemi). Alle technieken van Aikido bevatten meerdere Atemi.
Etymologisch gezien drukt Ateru het idee uit de prijs van een stuk grond juist
te kunnen schatten. Door uitbreiding krijgen we; precies plaatsen, op de juiste
plaats terechtkomen, het doel raken. Het woord bevat dus het idee van
succes. Mi betekent persoon of lichaam.
Atemi betekent het slaan naar vitale punten, om bewusteloosheid of dood te
veroorzaken. Iemand oppervlakkig kwetsen of zelfs een been breken is geen
Atemi. Een Aikido‐atemi wordt gebruikt om de intentie van de aanvaller te
domineren, zijn aandacht en evenwicht te verbreken en het verloop van zijn
handeling te verstoren. Van deze lichte Atemi kan men overgaan naar de
dodelijke Atemi. Denk hierbij aan het mogelijk gebruik van een mes.
Als je de acupunctuurpunten bestudeert zoals ze tegenwoordig ontwikkelt
worden, hoop ik dat je zal begrijpen dat de punten die genezing kunnen
brengen, evengoed de dood kunnen veroorzaken. Dit is een goed voorbeeld
dat aantoont dat alles een achterkant (Ura) zowel als een voorkant (Omote)
heeft.
Uit “Aikido”, Nobuyoshi Tamura

Osu

Artikel verschenen in Hajime!

Wie al eens met Karateka of in Yoshinkan getraind heeft, zal wel al gemerkt
hebben dat sommigen onder hen op ieder gepast en ongepast moment iets
zeggen dat lijkt op ‘oess!’ Dit gaat soms gepaard met de handen tegen de
dijen kletsen. Dit is een ‘traditie’ die niet bekend is in Okinawa, waar Karate
vandaan komt, en ook in Japan niet algemeen is. Waar komt dit gebruik dan
vandaan?
Meik Skoss van Koryu Books vertelt over zijn ervaring in Japan: “dat hele ‘osu’
gedoe is een ding van studenten, en dan nog voornamelijk van kinderen aan de
minder goede scholen. De Yoshinkan en een paar Karatedojo’s zeggen ook osu,
maar de meeste "Shakaijin" (volwassenen, serieuze mensen) beschouwen dat
als tamelijk kinderachtig en belachelijk. In mijn Karatedodojo, een Goju‐ryu
school waar een persoonlijke leerling van Miyagi Chojun en Higa Seiko Sensei
les geeft, worden mensen die "osu" zeggen, vriendelijk vermaand dat dit niet
gepast is in een Dojo in Okinawa. De tweede keer zouden ze er iets minder
vriendelijk op gewezen worden. Toen ik trainde aan de Aikikai Hombu Dojo op
het einde van de jaren '70s, zeiden we het soms voor de grap. Dit ging als volgt:
"Osu" (wat ook mannetjesdier kan betekenen) "Mesu" (vrouwelijk dier) "Kissu"
"Dansu" "Chansu" "Pantsu" (engelse leenwoorden). Wel, ik heb niet gezegd dat
het heel erg grappig of origineel was, we waren jonger toen.”
Robert Mustard was hoofd buitenlands lesgever aan de Yoshinkan Honbu Dojo
in Tokyo, en heeft het volgende te vertellen over osu: “In de Yoshinkan Aikido
van Shioda Gozo zegt men 'osu' bij het binnenkomen van de Dojo, bij het
begin van de les en als de Sensei een techniek toont. Dit is een overblijfsel van
Shioda Sensei’s studies aan de Takushoku universiteit, waar de sportclubs het
woord gebruikten als een soort groet. (Takushoku universiteit is ten andere
berucht als bolwerk van zeer ver extreem rechts extremisme.) De betekenis
van osu is ‘duwen, doorzetten’ in de zin van dat het de bereidheid uitdrukt de
harde training te blijven volgen.”
Karl Friday, professor Japanse geschiedenis, zegt ons het volgende: “osu wordt
gebruikt als een krachtige, ruwe groet in sommige delen van Osaka. De
begroeting “osu” is echter niet hetzelfde woord als het werkwoord “osu”
(duwen), en hoewel dit keer op keer herhaald wordt door westerse
krijgskunstenaars, heb ik het nooit op deze manier horen uitleggen in Japan. Dit
wil natuurlijk niet veel zeggen, hoeveel mensen kunnen de oorsprong van
‘hallo’ juist uitleggen? Het is niet uitgesloten dat de groet van dit werkwoord
afgeleid is, maar er zijn minstens een dozijn begrippen die ook “osu” uitge‐
sproken worden, en die veel waarschijnlijker zijn als

oorsprong van de groet dan “duwen”. De meest voor de hand liggende is een
afkorting van Ohayou gozaimasu (goede morgen, of beter, de eerste groet van
de dag). Het probleem hiermee is dat in Karate “osu” niet enkel als groet
gebruikt wordt, maar ook als antwoord op een bevel enzo. Mijn eigen favoriete
interpretatie is dat "osu" een aanpassing is van het klassieke werkwoord "osu,"
een zeer eerbiedige vorm van “zeggen”, zodat het kan betekenen “ik hoor wat
u zegt”. Hoe het ook zij, in het hedendaagse taalgebruik is osu een erg ruw,
bijna onbeleefd woord, dat bijna nooit gebruikt wordt buiten studentenclubs.”
De reden voor het gebruik van Japanse schooljongenspraat in sommige
westerse Dojo waar een krijgskunst uit Okinawa wordt beoefend, zal wel altijd
een mysterie blijven.
Eli Steenput

Haiku en wijsheid van de oude Sensei
_tÇzá wx ãtàxÜ~tÇà
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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.
Copy kan gestuurd worden per e‐mail (graag in Word) naar Cor Brouwer, e‐mail
c.brouwer1@quicknet.nl.
Aangezien de Budo‐activiteiten als gevolg van het Corona‐virus vooralsnog zijn
stilgelegd, ontbreken de gebruikelijke verslagen van danstages, Budo on Tour
en examens.

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.

