
Inleiding
Aikido: de basis
Bushido
Biografie 0-Sensei
Reviews
Stagekalender

aikido tijdschrift leuven
IARAWASU-秋(HERFST)

Beste lezers, er waait een frisse wind doorheen de club. Dit magazine is één van 
de resultaten hiervan. We hopen jullie per seizoen heel wat boeiende info aan 
te kunnen reiken met betrekking tot aikido, Japan en nog veel meer. We starten 
onze tocht bij de wortels van Aikido Leuven. Dit valt bijna samen met de intrede 
van aikido in Belgïe. Wie beter kan dit vertellen dan sensei François Jacquet.  

De beginjaren: 

Alles begon voor mij in 1963. Dit is het jaar waarop ik begon met het beoefenen 
van aikido. Destijds gingen de lessen door in een dojo te Brussel in de Rue Ro-
yale. Daar was een grote dojo die werd uitgebaat door sensei Julien Naessens. 
Je kon er voor 500 oude Belgische frank per maand elke dag gaan trainen. Met 
dit bedrag kon je je verdiepen in zowel aikido als judo, yoga en karate. Al vlug 
raakte ik gebeten door het beoefenen van aikido en hield ik me alleen nog daar 
mee bezig. 
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Deze sensei Naessens had een trainer in dienst, dhr Debruyn. Het is eigenlijk 
van deze persoon dat we in de beginjaren het meeste les kregen. Je moet goed 
beseffen dat aikido toen nog maar in de kinderschoenen stond in Belgïe. Dit was 
op dat ogenblik de enige plaats voor mij bekend in België waar je dit kon leren. 

Tragisch genoeg is Mr. Debruyn is overleden op de tatami terwijl hij les aan het 
geven was, vol overgave.  Het aikido dat daar werd onderricht was in een zeker 
mate ook nog beperkt. Zo werd er bijvoorbeeld geen wapenwerk gegeven. 
Dat het wapenwerk een wezenlijk onderdeel vormt van aikido ontdekten we 
pas bij onze deelname aan examens voor hogere graden afgenomen door een 
Japanse jury. 

Dit bewuste examen werd afgenomen door sensei Noro Masamichi. Deze Noro 
had zich afgescheiden van de Aikikai (hoofdzetel uit Japan) en gaf zijn eigen 
interpretatie aan aikido, onder de benaming Kinomichi. Deze stijl wordt geken-
merkt door zijn grote bewegingen, hetgeen mij iets minder aansprak. Als ik het 
me goed herinner is Noro een enige tijd geleden overleden (15 maart 2013). 
Wanneer Noro oefeningen met het zwaard of mes vroeg, konden de kandidaten 
dikwijls de juiste techniek niet laten zien wat ons examenresultaat beïnvloedde.  
Dit wakkerde het besef aan dat het wapenwerk extra aandacht verdiende. Een 
boeiende periode brak aan. Meer daarover in de volgende editie! Sayounara.

Sensei F. Jacquet

ジュリアンナセンス - JULIEN NAESSENS
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野呂正道 - NORO MASAMICHI

AIKIDO: DE AANVAL.
 
Afhankelijk van de benadering kan je de aanvallen in aikido opdelen in verschil-
lende groepen. Wij kiezen er hier voor deze in te delen in 3 grote groepen:

Ai Hamni gerelateerde aanvallen. Hierbij staan de aanvaller (uke) en verdediger 
(tori) met dezelfde voet naar voor.

Gyakuhamni gerelateerde aanvallen. De aanvaller (uke) en verdediger (tori) 
staan met verschillend been tegenover elkaar.

Ushiro gerelateerde aanvallen. Dit vormt een aparte groep aanvallen die vooral 
de richting aanduid van waaruit de aanval komt meer bepaald van achteren.

We beperken ons hierbij tot de basis. In deze editie gaan we in op de ai hamni 
aanvallen. Dit is de basis stand bij de meeste krijgskunsten. 

✿ Aihamni katatedori:
De uke staat met de rechtervoet naar voor en grijpt met zijn rechterhand de 
rechterhand van de tori die eveneens met zijn rechtervoet naar voor staat.
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✿ Shomenuchi:
Shomenuchi is een rechte slag naar het hoofd van de tori. Deze slag komt 
van bovenaf. Deze slag is een afgeleide van een zwaardaanval naar het hoofd 
waarbij de slaghand als “zwaard” fungeert. Uiteraard kan je hierin ook een stok, 
metalen buis,… zien.

✿ Yokomenuchi: 
Deze aanval stelt eveneens een zwaardaanval of aanval met de stof of iets der-
gelijks voor maar dan naar de zijkant van het hoofd van de tori.

✿ Tsuki: 

De tsuki is een uithaal, dit kan met de tanto (mes), jo (speer) of met de vuist 
zijn. Deze kan grosso modo op 3 manieren worden uitgevoerd. Naar het hoofd 
(jodan tsuki), naar de plexus (chudan tsuki) en onder de middel van de tegen-
stander (gedan tsuki).
Hoe geef je een vuistslag? Alles start met het correct maken van een vuist. 
De houding van het bovenlichaam is cruciaal voor het geven van een degelijke 
tsuki. Hierbij moeten de schouders op 1 lijn blijven (de Uke mag dus niet naar 

voor leunen).
Ook het momentum waarop de slag het impactpunt bereikt is van groot belang 
daar op dat ogenblik de meeste energie dient vrij te komen. Je kan de beweging 
vergelijken met een zweepslag waarbij alle kracht voortkomt vanuit je centrum.  
Een correcte inschatting van de mai-ai (ofwel “afstand”) is hierbij onontbeerlijk 
om de impact te vergroten.  

Bij een volgende gelegenheid gaan we dieper in op de gyakumanni aanvallen 
en de Ushiro aanvallen.

In dit onderdeel belichten we telkens een facet die aansluit bij de algemene 
vorming van je karakter door het beoefenen van aikido en ruimer alle Japanse 
martiale kunsten. We beginnen dicht bij huis meer bepaald in onze dojo. Het 
hanteren van een dojo etiquette zorgt voor het leren omgaan met normen en 
waarden. Door deze regels krijgen we een omgeving waar je op een veilige 
manier martiale kunsten kan beoefenen. Het helpt je zelfdiscipline te krijgen en 
scherpt je focus vanaf het ogenblik dat je de dojo betreedt. 

Laten we niet te hard van stapel lopen en eerst de samenstelling van een dojo 
toelichten. Gelijktijdig leer je hoe je de dojo correct binnenkomt en de tatami 
opgaat.
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Bij het binnenkomen van de dojo groet je naar de kamiza (2). Dit doe je door 
vanuit de heup licht naar voor te buigen met de handen op de bovenbenen. 
Je wapentas leg je haaks op de mat, geopend met alle wapens gemakkelijk 
bereikbaar (ook de tanto of het mes). Vervolgens stap je met je eerste voet uit 
je slippers op de mat en vervolgens met de andere. Je draait je slippers om en 
schikt ze mooi naast elkaar. Hierna ga je naar de hoek van de mat en kniel in 
seiza. Dit scherpen we volgende editie verder aan. Na het groeten in seiza naar 
de kamiza (2) kan je vrij rondbewegen op de mat voor het begin van de training. 
Bij binnenkomen van de sensei ga je aan de kant van de shimoza (3) zitten. Dit 
doe je van rechts naar links volgens graad (4). Deze volgorde is enkel van belang 
bij het begin en einde van de les. De sensei gaat naar de shihandai (5). Wanneer 
hij naar de kamiza groet (imperiale zetel (7) of een beeltenis van O-sensei (6))
groet je gelijktijdig. Vervolgens keert de sensei zich naar de leerlingen toe en 
groet de leerlingen. Je groet gelijktijdig de sensei en gaat pas opstaan wanneer 
hij dit gedaan heeft. Op dat ogenblik start de les. 

Hygiene is ook belangrijk bij je aanwezigheid in de dojo. Waar hebben we spe-
ciaal aandacht voor?
✿ Aangezien je een tweetal uur intensief gaat werken heeft je lichaam nood aan 

een gezonde maaltijd vooraf. Het is belangrijk voldoende uitgerust te zijn en 
voldoende gegeten te hebben. Uit ervaring raden we jullie aan om een uur 
voor de training een lichte maaltijd te nuttigen. Meer zal voor misselijkheid op 
de mat zorgen door al het vallen.  

✿ Je zorgt ervoor dat je nagels kort geknipt zijn, deze kunnen lelijke kwetsuren 
veroorzaken bij contact. 

✿ Je laat alle juwelen in je sporttas. Hier kan je vooral jezelf mee kwetsen. 
✿ Je zorgt ervoor dat je keikogi (witte uitrusting) proper is. 
✿ Iedereen is mee verantwoordelijk voor een propere dojo, voor de training 

dient de mat proper gemaakt te worden indien nodig. Iedereen kan hierij 
helpen.

Dan-gradenKyu-graden

Tanabe, 1883–1912

Morihei Ueshiba werd geboren als vierde kind (en enige zoon van Yoroku Ues-
hiba en zijn vrouw Yuki) op 14 december, 1883 in het dorp Nishinotani (nu een 
deel van de stad Tanabe) in de Wakayama prefectuur, Japan.

door volgelingen van een concurrerende politicus. 
Een grote invloed op de jonge Ueshiba was zijn la-
gere school leraar Tasaburo Nasu, een Shinto pries-
ter die Ueshiba in contact bracht met religie. Op de 
leeftijd van zes ging Ueshiba studeren in de Jizō-
deru tempel, maar hij had weinig interesse in het 
klakkeloos vanbuiten leren van de leer van Confuci-
us. Mitsujo Fujimoto was daarnaast ook een pries-
ter binnen het Shingon Boeddhisme en leerde de 
jonge Ueshiba enkele esoterische gezangen en rites 
uit de sekte. Ueshiba was geïntrigeerd. Zijn interes-
se in het Boeddhisme was zo groot dat zijn moeder 
overwoog om hem in te schrijven voor een opleiding 
tot priester in de orde, maar zijn vader Yoroku hield 
dit tegen. 

Ueshiba ging vervolgens naar de Tanabe hogere prefectuur basisschool, maar 
deze verliet hij uiteindelijk om verder te studeren in een private abacus school, 
het Yoshida instituut om boekhouding te studeren. Na het afstuderen werkte 
hij in een lokaal belastingkantoor voor een paar maanden maar de job lag hem 
niet. In 1901 verhuisde hij naar Tokyo waar hij een lokaal bedrijf van Ueshiba 
Trading bemande. 

De jonge Ueshiba werd in een beschermde omgeving grootgebracht. Zijn vader 
Yoroku was een vermogende gentleman landbouwer en lokale politicus, die 
een verkozen lid was van de Nishinotani stadsraad gedurende 22 opeenvol-
gende jaren. Zijn moeder Yuki was lid van de Itokawa clan, een vooraanstaande 
lokale familie waarvan de bloedlijnen teruggaan tot in de Heian periode (794 
tot 1185). Ueshiba was een vrij zwak, ziekelijk kind die zich verstopte achter 
boeken. Zijn vader moedigde hem aan om op jonge leeftijd sumo worstelen en 
zwemmen te leren en entertainde hem met verhalen over zijn groot-grootvader 
Kichiemon, een grote en sterke samurai in zijn tijd. De noodzaak van die kracht 
werd duidelijk voor Ueshiba op het ogenblik dat zijn vader aangevallen werd 

Dit was echter van korte 
duur. Na beri-beri, een 
hart- & vaatziekte, over-
wonnen te hebben, keer-
de Ueshiba terug naar 
Tanabe. Kort daarna 
huwde hij met z’n jeugd-
vriendin Hatsu Itokawa.

Wordt vervolgd....
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A LIFE IN AIKIDO: 
The Biography of Foun-
der Morihei Ueshiba
 
Prijs 25.99 euro
Engelstalig
320 pagina’s
9781568365732
juli 2017

In dit onderdeel pikken 
we telkens een boek, 
film, strip of ander medi-
um uit onze collectie die 
op één of andere wijze 
verbonden is aan aikido 
en de wereld eromheen. 
Onze eerste keuze valt 
op een boeiende bio-
grafie van de hand van 
Kisshimaru Ueshiba over 
het leven van zijn vader. 
We geven je alvast de 
blurb mee:

De geschiedenis van Ja-
pan is gevuld met vele 
uitzonderlijke individuen, 
maar weinigen hebben 
zo’n legendarische status verworven als Morihei Ueshiba. Gedurende zijn bij-
zondere leven kreeg hij verschillende martiale kunsten en technieken onder de 
knie waaronder jujutsu en kendo, en wijdde hij zich volledig aan de filosofie 
van verschillende martiale scholen. Daarnaast had hij een grondige kennis van 
Shinto. Door deze tradities te verfijnen tot een heel nieuw systeem, stichtte hij 
Aikido - de Weg naar Harmonie. Aikido gaat veel verder dan aanval- en verde-
digingstechnieken. Het zoekt naar een manier om agressie te verdrijven door 
‘Eenwording’ met als ultieme doel vrede te promoten. Uniek hieraan is de wijze 
waarop Aikido de erfenis van de klassieke martiale kunsten in ere houdt en 
deze toepast in een huidige context. Hierdoor is het al snel een van de meest 
gerespecteerde martiale kunsten uit de wereld geworden. 

In deze innemende en overtuigende biografie, schetst zijn zoon Kissomaru Ues-
hiba (de tweede Aikido Doshu) het leven van deze opmerkelijke man, startend 
met de jaren als jongeling in het turbulente Meiji tijdperk tot z’n dood in 1969. 
Met behulp van zowel eerstehands getuigenissen, anekdotes als historische 
documenten weeft de auteur een fascinerend verhaal rond de O-sensei zijn le-
ven. Hij vertelt met grote affectie over zijn eigen ervaringen met de man die later 
bekend zou worden als O Sensei, de grootmeester. 

Ueshiba onthult veel over het karakter en temperament van z’n vader door een 
beeld te schetsen van een man met een ongelooflijke toewijding en spiritualiteit 
zowel in zijn Aikido praktijk als in z’n boodschap van vrede. 
Zijn toewijding aan deze kunst was zo krachtig dat door zijn technieken hij 
in staat was de status van kami-waza te bereiken, een bijna bovenmenselijk 
meesterschap. Dit boek zal elke lezer die interesse heeft in het leven van Mori-
hei Ueshiba en de persoon achter de legende aanspreken.
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Hieronder kan je telkens de verschillende stages/seminaris terugvinden. We 
proberen als club openheid te promoten. Dit ook op stagevlak. Je zal dus sta-
ges terugvinden van zowel de VAV, als andere federaties. We zijn van mening 
dat de aikidogemeenschap ons zoveel extra’s kan bijbrengen dat we niet enkel 
in onze eigen tuin moeten kijken. Hou in je achterhoofd dat indien je stages of 
seminaries wil volgen bij andere federaties je een mail moet sturen naar LEDEN@
FROS.BE. Deze zorgt ervoor dat je goed verzekerd kan gaan trainen.
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SEPTEMBER - 長月

OKTOBER - 神無月

NOVEMBER - 霜月

PETER VAN MARCKE
28 september: 
 
10 EURO

20:00 tot 22:00 
Grote weg 23
9500 Geraardsbergen 

JACQUES HORNY ✿  NABIL MESSAOUDI 
14 oktober

15 EURO

10:00 tot 12:00 
Chaussée de Wemmel, 71
1090 Jette 

KURIBAYASHI  
2-3-4 november: 

1 LES (2H): 20€ (*15€)
VOLLEDIGE ZATERDAG: 35€ (*30€)
ZONDAG: 30€ (*25€)
VOLLEDIGE STAGE (3 DAGEN): 75€ (*70€)

Vrijdag 2.11: 20h à 22h
Zaterdag 3.11: 10h à 12h / 15h à 17h
Zondag 4.11: 10h à 13h
 
Complexe sportif
Communal de Jette
3 Av. du Comté de Jette 
B-1090 Jette

PETER VAN MARCKE 
24 november: 

10 EURO

15:00 tot 17:00 
Sportcomplex De Bres
Monseigneur Senciestraat 13
1500 Halle 


