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In de vorige editie had ik het al over onze honger naar meer. Het was dan ook 
een verademing toen in 1968 Tamura sensei vanuit Japan naar Frankrijk kwam 
en zijn eigen dojo oprichtte te Marseille. Hier sloeg het aikido direct aan. De 
dojo te Marseille had vele leden en groeide uit tot een van de trekpleisters voor 
aikido in Europa.
De komst van Tamura sensei gaf ook een eigen dynamiek aan het aikido in 
België waardoor een zeker Pierre Ackermans en Jean Dedobbelaere (beiden 
1ste dan) een 2de dojo stichtten te Brussel. Deze heette “Bushido”. Deze twee 
hadden zich afgesplits van de dojo van J. Naessens en reisden doorheen Euro-
pa op zoek naar verschillende Japanse aikidoka zoals sensei Abe, Mochizuki, 
Noro en Nakazano
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Het was in deze dojo dat Tamura enkele keren per jaar stage kwam geven. Ik 
ging er zoveel mogelijk naartoe. Deze stages waren een echte openbaring voor 
ons. Tamura sensei gaf echte namen aan de technieken. Bij Naessens kregen 
de technieken immers geen namen maar een nummer. Het zijn de namen van 
Tamura sensei (aangereikt door de stichter) die tot op de dag van vandaag ge-
bruikt worden. 
Ook de technieken die gegeven werden kon je niet vergelijken met die van 
J.  Naessens. Zelfs de opwarming was helemaal anders. De 5 jaar “aikido” bij 
Naessens waren snel vergeten. Sensei Tamura kwam en we moesten terug van 
0 herbeginnen.
Je voelde aan de lijve dat dit iets helemaal anders was. Tamura was vroeger in-
wonende leerling (ushi desi) bij de stichter. Dichter bij de bron van aikido kon je 
niet komen. Ik wil ook nog opmerken dat deze vorm van aikido op vele vlakken 
anders is dan de wijze waarop aikido nu op veel plaatsten gegeven wordt. Het 
was veel directer. 

Tegenwoordig zijn veel van de technieken sterk afgezwakt naar mijn mening. Ik 
vind dat je niet mag vergeten dat het een krijgskunst is van oorsprong. Opge-
past: ik wil niet zeggen dat je je agressief moet gedragen op de mat, integen-
deel. Alleen denk ik dat sommige leraars misschien niet weten waar sommige 
van de technieken vandaan komen, hoe de techniek er oorspronkelijk uitzag of 
misschien vinden ze het niet opportuun dit uit te leggen aan hun leerlingen. 

Ik zal het duidelijk maken met een simpel voorbeeld: Tenchinage ofwel ‘hemel 
& aarde’. Wanneer we in vriendschap trainen op de mat gaat de ene hand van 
de tori naar beneden, hij brengt de uke uit balans, andere hand passeert naast 
het hoofd van de uke en deze wordt geworpen. Van oorsprong werd de ene 
hand inderdaad naar beneden gebracht maar sloeg de tweede hand op een 
drukpunt van het lichaam van de uke, bijvoorbeeld de keel. Veel werpen moest 
je nadien niet meer doen want dergelijke tegenaanval goed uitgevoerd kan do-
delijk zijn. 

Ik wil dit overbrengen en duidelijk maken in mijn lessen aan mijn leerlingen. Ik 
probeer zo trouw mogelijk te blijven aan de zaken ons aangereikt door sensei 
Tamura door regelmatig de oorsprong van sommige bewegingen uit te leggen 
en te laten zien.  
Ik vind ook dat er voldoende kracht in een trainingen moet zitten, er dient ge-
werkt te worden op trainingen. 
Ook denk ik dat er voldoende aandacht moet zijn voor de kern van het aikido 
hetgeen volgens de stichter ‘atami’ en ‘irimi’ is. Vooral het geven van de atami 
wordt hier en daar al eens verwaarloosd. Soms wordt zelfs gezegd dat de uke 
zijn atami moet stoppen om de tori niet te raken. Iets wat volgens mijn men 
absoluut fout is. Het is een krijgskunst, laten we dat niet vergeten! Wanneer 
de uke slaat en atami geeft, dient de tori maar van de aanvalslijn af te gaan, uit 
te wijken of op te vangen. Wees er maar zeker van dat in de tijd van O Sensei 
er geen sprake was van dergelijke manier van half aanvallen. Dit kan je zien in 
verschillende archiefbeelden. 

Zelf ben ik het hier 100% mee eens en zal dus in deze geest blijven les geven 
maar goed, we gaan verder met de geschiedenis.

Het is de grote verdienste van Tamura sensei dat het aikido in België langzaam 
begon te groeien. Je mag niet vergeten dat midden de jaren ’60 het aikido nog 
steeds te klein was om een eigen bond te hebben. Zo zat het aikido destijds 
onder de vleugels van de Judobond. Over de groei van Aikido in Belgïe volgen-
de keer meer. Tot dan.
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NOBUYOSHI TAMURA - 田村 信喜

TAI SABAKI (OF CIRKELVORMIGE BEWEGING).

We sluiten aan bij het vorige artikel rond de aanval in het vorige nummer. Op de 
tatami gebruiken we termen om aan te duiden wie degene is die een techniek 
uitvoert. De naam hiervoor in aikido is tori. Degene die de techniek ondergaat 
is dan de uke. Binnen aikido is de uke normaal gezien de aanvaller die geneu-
traliseerd wordt door een toegepaste techniek van de tori.. 
Hierbij gebruikt de tori een kenmerkende manier van voortbewegen: omtrek-
kende- of cirkelvormige bewegingen. 
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Dergelijke manier van bewegen biedt op 2 manieren een antwoord op een aan-
val. Allereerst wordt bij het inzetten van de beweging de aanval ontweken. Dit 
wordt gedaan door uit de aanvalslijn van de uke te stappen. Ten tweede wordt 
hierdoor het eigen lichaam in de juiste positie gebracht als onderdeel van een 
tegenbeweging of tegenaanval. 

Deze cirkelvormige bewegingen (of tai sabaki genoemd) kan men opdelen in 
verschillende vormen. 

Maar eerst enkele aandachtspunten in verband met je lichaamshouding. Ont-
spannen kan je sneller reageren dan gespannen. Door te ontspannen kan je 
beter door je knieën zakken en je bekken/heupen gebruiken.
Bij iedere beweging dient je concentratie gericht zijn op je centrum (hara) waar-
door je stevig staat en meer invloed hebt op de ander.

KNIELEN, BUIGEN EN GROETEN (TAMURA - ETIQUETTE)

Hoe groeten?

Er bestaat zowel een rechtopstaande groet als een groet vanuit zittende positie. 

Rechtopstaand groeten zonder zwaard:

Foto 1 & 2: In de rechtopstaande positie kijk je onbeweeglijk degene in de ogen 
die wenst te groeten en respect tonen. Buig je lichaam licht naar voren vanuit 
de heup met een gestrekte rug en handen vlak op je bovenbenen. Deze groet 
gebruik je wanneer je iemand groet om een oefening mee te starten of wan-
neer je de oefening stopt.
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Foto 3: Dezelfde groet, iets dieper uitgevoerd gebruik je wanneer je de dojo 
binnenstapt of wanneer je hem verlaat of wanneer je de sempai groet tijdens 
oefeningen.

Foto 4: De diepste buiging doe je door je vingers tijdens het voorover buigen 
naar je knieën te laten schuiven. Deze heel nederige groet hou je voor het 
groeten naar de kamiza of voor speciale genodigden in de dojo. 

In 1903 werd Ueshiba opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Ueshiba slaag-
de niet voor het eerste fysische proef omdat hij te klein (1,57m) was volgens 
de standaarden van het leger. Om deze horde toch te passeren liet hij zichzelf 
uitrekken door al hangend aan een boomtak zware gewichten aan z’n benen te 
bevestigen. Wanneer hij zich voor de tweede keer aanmeldde was hij net ge-
noeg ‘gegroeid’ om toegelaten te worden. 
Hij werd toegekend aan de 4de divisie van Osaka, het 37ste Regiment en werd 
vervolgens gepromoveerd tot korporaal van het 61ste Wakayama Regiment het 
jaar daarop. Vervolgens werd hij sergeant, deze titel verkreeg hij door mee te 
strijden aan de frontlinie tijdens de Russo-Japanse oorlog.

Hij verliet het leger in 1907 en keerde terug naar zijn vaders boerderij in Tanabe. 
Hier werd hij een goede vriend van de schrijver en filosoof Minakata Kumagusu. 
Hij raakte betrokken bij Minakata’s oppositie tegen het Meji regime haar poli-
tiek, nl. het Schrijn Consolidatie Beleid. Dit beleid had als doel de invloed van 
de shinto religie te verkleinen door kleine schrijnen en tempels op te doeken. 

In 1911 werd het koppel hun eerste dochter - Matsuko- geboren. In zijn jonge 
jaren bestudeerde Ueshiba diverse krijgskunsten en was hij vermaard o.w.v. zijn 
fysieke kracht. 
Tijdens zijn verblijf in Tokio bestudeerde hij Kito-ryu jujutsu onder begeleiding 
van Takisaburo Tobri en ook gedurende een kortere periode Shinkage ryu. 
Vervolgens trainde hij ook een korte periode onder Masakatsu Nkai (Yagyu-ryu). 
Hiervan ontving hij eveneens een diploma maar o.w.v. zijn militaire dienst moest 
hij dit stop te zetten. 

B
I
O
G
R
A
F
I
E

O
-
S
E
N
S
E
I

伝
記

お
前
先
生

NATIONAL AIKIDO 
METHOD (PRINT)
1975 ACFA
DOOR NOBUYOSHI 
TAMURA
 (田村 信喜)

Nobuyoshi Tamura was 
een prominente aikido-
ka en directe student 
van de stichter van ai-
kido: Morihei Ueshiba. 
Als zoon van een kendo 
leraar ging hij in 1953 in 
de leer bij Morihei Ueshiba en werd al snel uchi-deshi (inwonend leerling). Als 
één van de favoriete leerlingen van Ueshiba werd hij gevraagd aikido buiten de 
grenzen van Japan te verspreiden. Hij reisde per boot naar Europa en vanaf 
1964 gaf hij mee vorm aan de ontwikkeling van aikido in Europa en in Frankrijk 
in het bijzonder. 

Tamura was Nationaal technisch directeur van het van het FFAB ( de Frans ver-
eniging van aikido en budo). Hij werd 8ste dan en ontving eveneens de titel van 
“shihan” wat “meester” betekent.
Gedurende zijn aikido carrière leidde hij vele nieuwe leraren op, dit vooral bin-
nen West-Europa.  In 1999 ontving hij de “Chevalier de l’ordre National du Méri-
te” médaille van de Franse regering. Om zijn kennis niet verloren te laten gaan 
publiceerde hij in 1975 deze Méthode Nationale. Dit boek focust op de basis-
technieken van 6de tot 1ste kyu, aangevuld met heel duidelijke foto’s van iedere 
techniek.

Een facsimile uitgave kan je verkrijgen via de webwinkel van een Rotterdamse 
aikido-club. 
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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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JANUARI - 一月

FEBRUARI - 二月

DECEMBER - 十二月 AZIZ BELHASSANE
PETER VANMARCKE
LARBI EL AKEL
9 december 2018 

10 EURO/U OF 25 EURO (TOT)

10u - 13u 
Mounier Centre Sportif
Avenue Emmanuel Mounier 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

LUC DEWEYS
16 december 2019

15 EURO

10u-13u
ZITA KYOTEI
Rue Henri Deleers 36
1070 Anderlecht 

FRANCOIS WARLET
NABIL MESSAOUDI
20 januari 2019

15 EURO

10u-12u
Rue des champs 71 
1040 Bruxelles

BRUNO ZANOTTI SHIHAN  
26 Januari 2019

20 EURO
        
16u-18u
ZITA KYOTEI
Rue Henri Deleers 36
1070 Anderlecht 

CHRISTIAN TISSIER
1-2-3 Februari 2019

1 LES (20 EURO)
ZA (35 EURO)
ZO (30 EURO)
STAGE (75 EURO)

vr. 20u - 22u
za. 10u- 12u  -  14u30 - 16u30
zo. 10 - 13u

Centre Sportif de Bouge
Rue des Etourneaux 28
5004 Bouge

CHANTAL DANTINNE
17 Februari 2019
                
15 EURO

10u - 12u
ZITA KYOTEI
Rue Henri Deleers 36
1070 Anderlecht 

CHRISTOPHE DEPAUS
DIMITRI CRENIER
24 februari 2019

15 EURO

10u-12u
Hall Omnisports
Robert Collignon
Chausée de Tongers 235
4540 Amay

TADASHI ABE  
阿部 正

MINORU MOCHIZUKI  
望月 稔

MUTSURO NAKAZONO 
中曽根宗郎

UKE TORE

Rechtopstaand groeten met een zwaard:

1. Groeten naar een trainingspartner.

Met je linkerhand hou je je katana op heuphoogte. Let er op je duim op de tsuba 
te leggen zodat je zwaard niet per ongeluk uit de schede kan schuiven. Richt de 
greep op het zwaard naar je centrum. Probeer je zwaard horizontaal te houden 
door de duimbasis op de kam te drukken. 
In rusttoestand, laat je je linkerarm met zwaard zakken vanuit de heuppositie.

2. Groeten naar de ‘shinden’

Ga tot voor de shinden staan terwijl je je zwaard op heuphoogte houdt. Ver-
plaats het zwaard naar de andere zijde door het naar rechts te draaien. Je 
rechterhand neemt het zwaard bij de kurikata (het oog waardoor het touw loopt 
dat je schede vastmaakt aan je obi) en de punt van je zwaard is nu naar de 
grond gericht. Buig voorover waarbij je erop let dat het zwaard dezelfde hoek 
blijft maken naar de grond. Na het groeten breng je het zwaard terug naar de 
linkerhand op heuphoogte. 

Zittend groeten

Seiza:
Seiza is een zithouding typisch voor Japan. Met een rechte rug, je ‘ki’ gecon-
centreerd op de seika tanden (een klein beetje onder je navel) en ontspannen 
ronde schouders en ontspannen nek laat je je handen rusten in de plooi die je 
bovenbenen en bekken maakt. Zorg ervoor dat je vingers en duim niet uiteen 
gespreid zijn. De afstand tussen je knieën komt overeen met twee vuisten naar 
elkaar (of één voor vrouwen). Je grote tenen liggen op/onder elkaar. Men zegt 
dat men de indruk moet krijgen van je dat je de hemel met je hoofd omhoog 
houd. Misschien werkt het beter door je in te beelden dat je met een draadje 
vasthangt aan de hemel. Hou je ogen op een normale wijze open, gesloten 
mond zonder hem dicht te persen, je tong tegen je gehemelte, je ‘ki’ gericht 
naar alle kanten. 

Zitten in seiza: 
Vanuit rechtopstaande positie met de voeten samen start je door je knieën te 
plooien. Met je rechterhand sla je de plooien van je hakama tussen de benen 
en plaats eerst je rechterknie en vervolgens de linkerknie op de tatami. Strek je 
voeten plat op de tatami en plaats je grote tenen over elkaar. Je gewicht komt 
op je hielen te rusten en je gaat zitten tussen je hielen. 

Rechtop staan vanuit seiza: 
Hef je bekken op, zet je tenen in de mat. De rechtervoet komt naast de linker-
knie te staan. Kom rustig recht alert om uit te wijken naar alle kanten.

Groeten vanuit seiza zonder wapen:

Vertrekkend uit de seiza positie laat je je handen op naar de grond glijden. 
Eerst je linker hand vervolgens je rechterhand. Je duimen en wijsvingers komen 
tegen elkaar en vormen een driehoek. De handpalmen liggen niet ver van de 
knieen. Buig langzaam met gestrekte rug naar voor. De diepte van je buiging 
komt terug overeen met de status van degene die tegenover je zit. 
Bij de groet naar de kamiza en je katana breng je beide handen gelijktijdig naar 
de mat.
Bij de groet naar de leraar of iemand van een hogere rang buig jij eerst en je 
blijft in deze positie totdat de ander terug uit de gebogen houding is. Let erop 
dat je niet buigt met enkel het hoofd, maar gelijktijdig met je gehele lichaam.

Wat zeg je nu bij het groeten?

Begin les: onegaishimasu (uitgesproken: onegaishimas) - je stelt de vraag om 
te mogen trainen met elkaar. 
Einde van de les: groet naar de kamiza en leraar: arigato gozaimashita
Einde van de les naar de andere aikidoka: domo arigato gozaimashita - hier-
mee bedank je hen voor de deelname aan de les.
(op deze wijze gaat alles in zijn werk in de Hombu Dojo)

MINAKATA KUMAGUSU
南方 熊楠

(BOEKROL UIT DE YAGYU-RYU SCHOOL)

THE ILLUSTRATED BOOK OF  
BIONOMICS OF JAPANESE
FUNGI - MINAKATA KUMAGUSU

In 1911 ging hij in de leer bij Kiyoichi Takagi om het judo onder de knie te krijgen 
in de familie dojo die zijn vader had gebouwd in Tanabe.
Na zijn terugkomst - na de oorlog in 1907- ontving hij een bijkomend diploma 
van een leraar uit zijn kindertijd: Mitsoju Fujimoto.

Bij een eerste manier stap je met je voorste voet lichtjes naar links (of rechts) om 
niet in de aanvalslijn te blijven staan. In één beweging draai je je heupen weg 
van de aanval waardoor je in dezelfde richting kijkt als de richting van de aanval. 
Een variatie op deze tai sabaki doe je door een kleine stap toe te voegen. Het 
eerste deel verloopt identiek. Je stapt uit de aanvalslijn. Het been waarmee je 
uitstapt vormt nu het pivotpunt waarrond je uitdraait. Gebruik opnieuw je heu-
pen om uit te draaien maar nu verplaats je je andere been door het mee laten 
draaien met je heup. Je maakt zo een achterwaartse cirkel van 180 graden.
Bij een derde tai sabaki dien je iets vroeger te reageren. Daar waar je in de vori-
ge twee stappen de aanval doorlaat en erop reageert probeer je nu de slag voor 
te zijn. Een voorbeeld: de uke valt aan met een shomen aanval met het zwaard. 
Op het ogenblik dat de uke de armen heft om het zwaard boven zijn hoofd te 
krijgen stap je in.
Hoe doe je dit? Het komt weer neer op de heupen. De uke laat een opening 
aan de kant van zijn rechterarm waardoor je aan deze zijde instapt met je rech-
terbeen en je rechterarm in een boog omhoog zwaait. Zo voorkom je dat de 
zwaard-arm van de tegenstander je nog kan raken. Je plaatst je linkerbeen bij 
zodat je aan de schuin achter de uke uitkomt. Vervolgens begeleidt je de neer-
waartse zwaard-arm van de uke naar beneden met je rechterarm. Met je linker-
arm begeleidt je de uke in jouw cirkelbeweging. Dit doe je door je linkerhand  in 
de nek van de uke te leggen en je duwt hem met je onderarm (elleboog tegen 
de rug) mee in de cirkelbeweging die je heup en benen maakt. Hierbij zwaar 
je opnieuw je rechterbeen uit zoals in de vorige beweging. Je linkerbeen is de 
draai-as.
Om het allemaal wat duidelijker te maken, hebben we de verschillende tai sa-
baki’s op de facebook pagina geplaatst van de club. 
Deze tai sabaki’s komen ook uitgebreid tijdens de opwarming aan bod omdat 
ze cruciaal zijn voor de onderwezen technieken. Na verloop van tijd worden 
deze bewegingen ook op de knieën aangeleerd. 
Het ontwijken van de aanval is cruciaal bij elke techniek.  Dit zorgt er immers 
voor dat je niet geblesseerd raakt. Is je tegenaanval om welke reden dan ook 
niet optimaal,  dan zorgt de tai sabaki er in ieder geval voor dat je niet geraakt 
wordt. 
Dit alles sluit mooi aan op het artikel uit de vorige editie, ‘het geleiden van de 
aanval’. Het is namelijk de tai sabaki die het geleiden van de aanval mogelijk 
maakt. Hierdoor ben je in staat jezelf in een positie te brengen om een neutra-
lisatietechniek toe te passen. 

Afbeeldingen Aikido de basis - Bushido: Aikido ; étiquette Et Transmission - Nobuyoshi Tamura

https://youtu.be/joc7WhUnQHk?t=61
https://aikidorotterdam.com/winkel/
mailto:leden%40fros.be?subject=Aikido%20Leuven%3A%20stage%20bij%20andere%20federatie
mailto:leden%40fros.be?subject=Aikido%20Leuven%3A%20stage%20bij%20andere%20federatie
https://goo.gl/maps/1px8TFgpc2p
https://goo.gl/maps/1px8TFgpc2p
https://goo.gl/maps/5CqeKiwaAE62
https://goo.gl/maps/5CqeKiwaAE62
https://goo.gl/maps/meBdKDf7qj82
https://goo.gl/maps/meBdKDf7qj82
https://goo.gl/maps/5CqeKiwaAE62
https://goo.gl/maps/5CqeKiwaAE62
https://goo.gl/maps/UF3G8EbG4zB2
https://goo.gl/maps/UF3G8EbG4zB2
https://goo.gl/maps/5CqeKiwaAE62
https://goo.gl/maps/5CqeKiwaAE62
https://goo.gl/maps/nfNrRkRD7DD2
https://goo.gl/maps/nfNrRkRD7DD2
https://youtu.be/C4BsokFw-j4
https://youtu.be/8VGbm9thdWw?t=40
https://www.guillaumeerard.com/aikido/articles-aikido/the-traveling-aikidoka-s-guide-to-practice-at-the-aikikai-hombu-dojo/#Start%20of%20the%20Aikido%20class%20and%20greetings

