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In Leuven kwam het allemaal een beetje op een aparte manier van de grond. 
Van oorsprong was de eerste aikido club er eentje van sensei Naessens (met 
als lesgever sensei Debruyn). De dojo lag toen in de Vanderkelenstraat boven 
het café “den artiest”. Het is niet te geloven maar destijds werd er getraind op 
hooi met daarover een zeil gespannen. Het klinkt compleet verzonnen maar 
toch is het zo. Telkens er iemand viel, stoof er dan een stofwolk op vanonder het 
zeil. Ik denk dat dit het jaar 1977 was.  Daar er niet veel volk kwam, wou sensei 
Naessens ermee stoppen. Ik was toen blauwe gordel en hij vroeg me of ik het 
niet wou overnemen. Dat heb ik toen gedaan. 
Eigenlijk was ik op mijn eigen houtje reeds begonnen in 1976. Achteraan in de 
Parijsstraat lag toen een school en ik mocht er de sportzaal gebruiken. Na 6 
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maanden, zag de directeur het niet meer zitten en diende ik daar te stoppen. 
Onnodig te zeggen dat het aanbod van Naessens goed van pas kwam en ik de 
kans met beide handen heb gegrepen. 
Ik was echter op zoek naar een andere locatie want trainen op stro is ook niet 
alles. Via kennissen uit de judo kon ik in hun dojo training geven. Dit was in de 
Kardinaal Mercierlaan maar deze dojo is jammer genoeg afgebroken ondertus-
sen waarna we verhuisden naar de dojo te Kessel-Lo waar we nu nog steeds 
zitten. Ik denk zonder te overdrijven te mogen zeggen dat dit een zeer nette zaal 
is met mooie kleedkamers en douches.
Ik denk dat dit zo een beetje een compleet beeld geeft wat mij betreft van het 
aikido in België en Leuven. 
Wat ik zeker nog wil doen ter afsluiting is een lans breken voor alle leraars uit 
de plaatselijke clubs. In tegenstelling tot de beginjaren waarin de komst van o.a. 
Tamura, Sugano, Yamada, enz…  een must én noodzaak waren, durf ik zonder 
schroom te zeggen dat er in België zeer veel goede, bekwame leraars zijn die 
op een zeer hoog niveau les geven. Ik durf zelfs te stellen dat deze minstens 
even goed zijn dan sommige Japanners die door de aikikai worden gestuurd. 
Onze leraars moeten zeker niet onderdoen. Het zijn immers deze mensen die 
het werk doen in hun plaatselijke clubs laten we dat vooral niet vergeten.

紹 
介

DEN ARTIEST - LEUVEN

Uit voorbije stages blijkt dat de Aikikai dit jaar de klemtoon legt op de rol van 
de uke. Onlangs verscheen hierover een bijzonder verhelderend artikel die we 
je niet willen ontzeggen van de hand van AIkido Journal. Hieronder kan je een 
deel van het interview terugvinden. Voor het volledige artikel verwijzen we je 
graag door naar de website van AIkido Journal. Je zal opmerken dat we hier 
deze keer heel diep op ingaan. Dit omdat we ook in de club extra klemtoon 
willen leggen op dit onderdeel.
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礎 George Ledyard Sensei (G.L) be-

oefent al meer dan 40 jaar aikido 
en heeft de rang van 7de dan onder 
Mitsugi Saotome Sensei en ook sho-
dan in Daito Ryu Aiki-jujutsu. Hij is de 
hoofdinstructeur van Aikido Eastside 
in het gebied rond Seattle. Hij is lid 
van de Ueshiba Juku, die “een direc-
te lijn van ‘transmissie’ impliceert van 
aikido-oprichter Morihei Ueshiba via 
Saotome Sensei.” Hij is de oprichter 
van Defensive Tactics Options ™, een 
systeem van politie- en beveiligings-
training dat is gespecialiseerd in min-
der-dan-dodelijke conflictbeheersing, 
een systeem voor fysieke interventie 
met jongeren en emotioneel gestoor-
de personen.
G.L.: Laten we een beetje praten over 

In navolging van ons eerste nummer in de herfst van 2018 waar de aanvallen in 
Ai Hamni (uke en tori staan beiden met de linkervoet naar voor of beiden met 
de rechtervoet naar voor) uit de doeken werden gedaan, belichten we nu de 
laatste 2 soorten.

Deze zijn de aanvallen in gyakuhamni (waarbij de uke met zijn linkervoet naar 
voor staat en de tori met zijn rechtervoet of omgekeerd) en de aanvallen in 
ushiro (aanvallen in de rug).
Daar er in aikido een zeer uitgebreid scala is aan aanvalsvormen zullen we ons 
beperken tot diegene die tot de basis behoren.

AANVALLEN IN GYAKUHAMNI:
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Gyakuhanmi katatedori

Dit is de greep waarbij de uke met zijn linkerhand de rechterpols van de tori 
vastneemt of omgekeerd. Dit houdt ook in dat hun voetposities gelijkaardig 
zijn d.w.z. wanneer de uke met zijn linkerhand de rechterpols grijpt staat zijn 
linkervoet naar voor. De tori staat in dit geval met de rechtervoet naar voor (en 
omgekeerd). Deze greep is zo veelvoorkomend in het aikido dat deze uitgangs-
positie gewoon “katatedori” wordt genoemd en met het “gyakuhamni” gedeelte 
achterwege laat.

Een zeer belangrijk verschil met de greep in ai hamni is dat de katatedori variant 
UIT het centrum van zowel uke als tori plaatsvindt (eerder aan de zijkant van het 
lichaam).

AYABE, 1920-1927

In november 1919 vernam Ueshiba dat zijn vader Yoroku ziek was en er werd 
niet verwacht dat hij zou overleven. De meeste bezittingen achterlatend aan 
Takeda, verliet Ueshiba Shirataki met de kennelijke bedoeling om terug te keren 
naar Tanabe om zijn zieke ouder te bezoeken. Onderweg maakte hij een om-
weg naar Ayabe, in de buurt van Kyoto, met de intentie om Onisaburo Deguchi, 
de geestelijk leider van de Ōmoto-kyō-religie te bezoeken 

(Ueshiba’s neef Noriaki Inoue had zich al bij de religie aangesloten en heeft 
dit mogelijk aan zijn oom aanbevolen). Ueshiba verbleef enkele dagen in het 
hoofdkwartier van Ōmoto-kyō en ontmoette Deguchi, die hem zei: “Er is niets 
om je zorgen over te maken met je vader.” Bij zijn terugkeer naar Tanabe ont-
dekte Ueshiba dat Yoroku gestorven was. Bekritiseerd door familie en vrienden 

omdat hij te laat was om zijn vader te zien, ging Ueshiba 
met een zwaard de bergen in en oefende dagen aan 
een stuk met zwaarden; dit leidde bijna tot zijn arresta-
tie toen de politie op de hoogte werd gebracht van een 
met het zwaard zwaaiende gek los. 

Binnen een paar maanden was Ueshiba terug in Aya-
be en besloot hij om een   voltijdstudent van Ōmoto-kyō 
te worden. In 1920 verhuisde hij zijn hele familie, in-
clusief zijn moeder, naar de Ōmoto-compound; tege-
lijkertijd kocht hij ook genoeg rijst om zichzelf en zijn 
gezin meerdere jaren te voeden. Datzelfde jaar vroeg 
Deguchi aan Ueshiba om de instructeur vechtsporten 
van de groep te worden, en een dojo - de eerste van 
een aantal dat Ueshiba was om te leiden - werd ge-
bouwd op het terrein van het centrum. Ueshiba heeft 
ook Takeda’s Daitō-ryū geleerd in de naburige Hyōgo 
Prefectuur gedurende deze periode. Zijn tweede zoon, 
Kuniharu, werd geboren in 1920 in Ayabe, maar stierf 
in hetzelfde jaar aan de ziekte, samen met de drie jaar 
oude Takemori. 
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 AÏKIDO - ETIQUETTE 
ET TRANSMISSION 
DOOR NOBUYOSHI 
TAMURA

ISBN-nummer: 
9782846170130 

Nobuyoshi, Tamura is 
8e Dan van Aikido, de 
hoogste rang toegekend 
door de Tokyo Aikikai, 
een wereldcentrum van 
Aikido, waar hij vele jaren 
studeerde onder leiding 
van O-Sensei Morihei 
Ueshiba, de grondlegger 
van deze kunst .
  
N. Tamura speelde een prominente rol in de kleine groep uchi-deshi (studenten 
die heel dicht bij de stichter stonden) die zich later naar het Westen verspreid-
den. Veertig jaar lang heeft hij zijn leven gewijd aan de ontwikkeling van Aikido 
in Frankrijk, waar hij woont.

Dit boek, dat vooral bedoeld is voor leraren, zal ook interessant zijn voor be-
ginners en lezers die nieuwsgierig zijn naar de wijze van overdracht van de 
Japanse traditie.
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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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AUG - 八月

JULI - 七月 AZIZ BELHASSANE - 7E DAN
PETER VAN MARCKE - 6E DAN
DAVID ROSS - 5E DAN
JESUS NORIEGA -4E DAN
SHAI GOLAN - 4E DAN
 
SANSUIKAI SEMINAR
 
VR 5 juli 2019
19u30 - 21u30

ZA 6 juli 2019
10u30 - 12u30
15u00 - 17u00

ZO 7 juli 2019
11u00 - 13u00

60 EURO (VOLLEDIG SEMINARIE)
35 EURO (ENKEL ZATERDAG)
8 EURO (1 LES)

Antwerpen Aikikai 
Amadeus Stockmanslei 121 
2640 Mortsel
 
 
 
MIYAMOTO TSURUZO - 8E DAN
CHRISTIAN TISSIER - 8E DAN 
ZA 10 - DI 13 augustus 2019
10u00 - 11u30
15u00 - 16u30

WOE 14 - VR 16 augustus 2019
10u00 - 12u00
15u00 - 17u00

20 EURO (1 LES)
35 EURO (1 DAG)
100 EURO (HALF SEMINARIE)
150 EURO (VOLLEDIGE WEEK)

Centre Sportif Adeps 
“La Fraineuse” 
Av. Amédée Hesse 41/A

SENSEI NAESSENS 
ネイセンス先生

SENSEI JACQUET
先生ジャケ

SENSEI SUGANO 
菅野誠

OMOTO COMPOUND
オモトコンパウンド

ONISABURO DEGUCHI
鬼口鬼三郎

de rol van de uke in aikido. Je hebt een aantal behoorlijk interessante gedach-
ten over dit onderwerp en ik wil dat graag delen met de Aikido Journal-com-
munity. Eerst zal ik enkele ervaringen aanraken die mijn mening sterk hebben 
beïnvloed. Ik heb een tijd systema [een Russische krijgskunst] gedaan en hun 
methodologie voor onderwijzen en leren klopte meer voor me dan veel van de 
wijzes waarop aikido-mensen dingen proberen te doen. Ik denk dat het aller-
belangrijkste dat ik van systema heb opgestoken het volgende is: ze trainen 
niets wat in het eindproduct niet nodig is. Als je dat op aikido toepast, als je als 
doel hebt om een   ontspannen geest te hebben in een ontspannen lichaam en 
‘aiki’ volledig te gebruiken, zou je niet moeten trainen en duizenden herhalingen 
moeten doen van iets dat dat niet produceert. Als er tijdens de training te veel 
spanning, angst en/of pijn is, is dit contraproductief voor het eindresultaat.

En dat zette me aan het denken over de rol van uke, omdat de nage in de 
hedendaagse partnertraining probeert om deze zeer verfijnde, ontspannen ai-
kidobewegingen te doen met een partner die zich gedraagt   als een steun om 
weerstand te bieden, niet zoals een goede vechtsporter zou moeten bewegen 

De uke gebruikt zijn lichaam volledig anders dan de nage. Als het echter de 
bedoeling is om op een dag aikido-technieken uit te kunnen voeren om met 
iemand om te gaan, of ze nu resistent zijn of niet, is dit echt een slechte manier 
van trainen. Het lijkt heel erg op het leren rijden waarbij de instructeur je zegt de 
auto in een versnelling te zetten, maar elke keer als je probeert te rijden, stampt 
de instructeur de rempedaal in. Je leert niet iets te doen door het niet te doen.

Dan is er Daito Ryu. Ik heb nu een paar jaar Daito Ryu-training gedaan onder 
Howard Popkin Sensei en Joe Brogna Sensei en we hebben een studiegroep 
aan onze Aikido Eastside-dojo die eigenlijk door een aantal van mijn studenten 
wordt gerund. De methodiek trof me echt, omdat er een hoog percentage sta-
tisch fysiek verbindingswerk is dat is ontworpen om je lichaam te programme-
ren om de juiste gewoonten te hebben. Het percentage daarvan aan het begin 
van de training is veel, veel, veel hoger dan aikido.
In een krijgskunst zou je in staat moeten zijn om je vaardigheden toe te passen 
tegen iemand die niet meewerkt met de techniek die je aan het doen bent. Elke 
ukemi die de vijand of de tegenstander in een echte situatie opneemt, is niet 
vrijwillig. Je tegenstander wil je counteren. Als je Aikido als een serieuze krijgs-
kunst wil beoefenen, serieus bent om te doen

Als je serieus bent over het beoefenen van aikido als krijgskunst, dan moet je 
er echt op kunnen vertrouwen dat je partners niet zomaar automatisch vallen 
of je tegenhouden.

Ik denk dat dit een concept is waar de meeste beoefenaars het qua concept 
mee eens zijn, maar ik zie het niet vaak in de praktijk tot uiting komen.

Het is moeilijk voor mensen om dit echt te krijgen, omdat aiki, de basis van 
aikido, zich bevindt tussen direkte coöperatie en overdreven resistentie. Het is 
het krachtigste concept in aikido, maar het is ook moeilijkste te begrijpen en te 
beheersen.

Het ontwikkelen van aiki gaat over het ontwikkelen van een geïntegreerde fy-
sieke en mentale structuur. Je gebruikt je intentie, of de actie van je geest, op je 
bindweefsel - je ligamenten, pezen en fascia. Een van mijn ‘interne kracht’-lera-
ren, Dan Harden, zei dat je kracht direct gerelateerd is aan hoeveel weefsel je 
kunt rekruteren voor je beweging. Wanneer ki-leraren hierover praten, zeggen 
ze: “Wanneer een ding beweegt, beweegt alles.” Een arm beweegt nooit los 
van je voet. Alles is verbonden. De uke zou net zo’n soort geïntegreerde aan-
pak moeten beoefenen als de nage. Dus, wanneer uke binnenkomt om aan te 
vallen, zelfs als het slechts een statisch grijpen voor trainingsdoeleinden is, zou 
het niet moeten worden uitgevoerd met de bedoeling om de nage in bedwang 
te houden. Het grijpen moet worden gedaan met de bedoeling om verbinding 
te maken met het centrum van nage en daarmee z’n gehele lichaam.

Dit is wat ik denk over de rol van uke. De uke zou niet anders moeten doen dan 
Nage. Vijftig procent van je training in je aikido-oefening zit in de ene rol of de 
andere. Als je verschillende dingen in verschillende rollen doet, raken je lichaam 
en je verstand gewoon in de war. Je prent zo steeds een andere denkwijze en 
bewegingen in - je schakelt heen en weer tussen wat je “zou moeten” doen en 
iets heel anders.

Op het ogenblik dat de techniek van de nage inwerkt op jou als uke zou je niet 
naar beneden moeten vallen. De nage zou onmiddellijk feedback moeten krij-
gen dat ze je structuur tegenkomen. En als nage de techniek juist uitvoert, dan 
neem je de ukemi.

Dat gezegd hebbende, de uke is er niet om een techniek  uit te oefenen of om 
ze te verpesten. Toch niet in het begin. Toby Threadgill Sensei, een andere 
Aiki-jitsu en zwaardmeester die ik enorm respecteer, zei dat een student ten 
minste 5 jaar moet wachten met trainen met iemand die resistent optreedt. Je 
moet dus heel wat jaren besteden aan het inprenten van basisvaardigheden, 
en als je streeft naar succes met iemand die te vroeg met je concurreert, zul je 
terugvallen op spierkracht en zul je geen hoog beheersingsniveau bereiken. Je 
wordt gewoon fysiek sterk. Weet je, voor mij wil ik een aikido beoefenen waar 
ik beter in zal zijn als ik 90 ben dan wanneer ik 30 ben. Als je leest over Sagawa 
Yukiyoshi, die een tijdgenoot was van O-Sensei en ook een student van Take-
da Sōkaku, hij zei dat hij pas echt goed begon te worden na zijn beroerte op 
80-jarige leeftijd.

Dat is aiki. Er is geen limiet aan je krijgskunst als je vanuit die basis dingen na-
streeft. Als je dingen nastreeft op basis van atletisch vermogen, kracht, spier-
kracht, snelheid - dat is het spel van een jongeman. Het is erg bevredigend 
als je in de twintig bent, en zo heb ik het gedaan. Maar ik denk dat ik heel veel 
tijd en moeite heb besteed aan het trainen, maar niet intelligent, en ik moet de 
laatste helft van mijn carrière een aantal van die slechte gewoonten die ik heb 
ontwikkeld afleren.

Ik ga naar verschillende dojo’s om les te geven en soms zijn er mensen die 
behoorlijk hoog gerangschikt zijn, en als ik ze pak en ze de muur tegenkomen, 
zien ze er geschokt uit. Ik ben niet eens aan het werk om ze te stoppen, ik geef 
ze gewoon een fatsoenlijke structuur. Het is vrij duidelijk dat als je 25 of 30 jaar 
hebt getraind en je verrast bent wanneer je vaardigheden niet werken, dit bete-
kent dat je hebt getraind met mensen die voor je zijn gevallen en dat je niet de 
juiste feedback gekregen hebt.

Aikido Journal (Josh Gold): Zou je een aantal van je gedachten over de rol 
van uke in aikido kunnen uitleggen, zowel fysiek als vanuit een filosofisch 
standpunt?

George Ledyard: Zeker. De rol van de uke is om je feedback te geven over wat 
je doet. In eerste instantie denk ik dat het heel belangrijk is dat een hoog per-
centage van je training start vanuit statische verbindingsoefeningen. Dan ont-
wikkel je in de loop van de tijd die geaarde, geïntegreerde structuur. Als iemand 
druk uitoefent, val je niet zomaar om. Ik noem deze structuur een platform. 
Terwijl je dat platform ontwikkelt, merk je dat het verplaatsbaar is. Dus als je 
je aikido-voetenwerk begint te gebruiken voor positionering, waar je ook bent, 
heb je het nog steeds. Je kunt dat platform nemen en het in elke richting vrij 
bewegen en je verliest het niet.

De volgende stap is om echt te focussen op het ingaan op een beweging. De 
uke komt binnen en probeert je een goed gestructureerde verbinding te geven 
en je gebruikt je beweging om niet toe te staan   dat hij die verbinding met je 
centrum echt krijgt. Vervolgens moet je aan het einde van elke ‘aanval’ positio-
nering hebben.

Het doel van aikido was altijd kuzushi ‘het uit balans brengen bij contact’. Dat is 
aiki. De ontmoeting is voorbij op het moment dat we elkaar raken. En in eerste 
instantie is dat fysiek. Uiteindelijk, en dit is iets waarmee ik net begonnen ben 
in mijn eigen beoefening, wordt de aanraking iets meer mentaal, de ontmoeting 
is voorbij voordat we fysiek aanraken. O-Sensei zei dat het voorbij was voordat 
de tegenstander zelfs zijn aanval begon. Ik denk dat dit proberen te begrijpen 
mijn project voor de rest van mijn aikido-carrière zal worden.

Voor de meesten van ons is het echter de bedoeling om aan het hele concept 
te werken dat op het moment waarop de uke je aanraakt, je hun evenwicht 
breekt. Jij hebt Kuzushi. Dat is de opzet van alles. Om te begrijpen wanneer je 
het goed hebt, is moeilijk - als het goed wordt gedaan, is het moeiteloos en heb 
je niet het gevoel dat je aan het werk bent. En, zeker, de uke heeft niet het ge-
voel dat er echt op ze wordt gespeeld. Ze breken gewoon. Als datgene waar je 
op focust zo subtiel is, moet je absoluut vertrouwen dat je partners niet voor je 
werken, omdat je het verschil kan voelen. Je zult niet weten of je partners eerlijk 
zijn in hun ukemi of niet.

Het doel van aikido was altijd kuzushi ‘het uit balans brengen bij contact’. Dat is 
aiki. De ontmoeting is voorbij op het moment dat we elkaar raken.

Dus, met hun eigen studenten, is het heel gemakkelijk voor een leraar om nage 
te spelen. Hun studenten maken er een gewoonte van om te verwachten dat de 
dingen van hun leraar werken. En dus komen ze al snel binnen en beginnen ze 
proactief de ukemi te nemen, omdat ze eigenlijk nooit echt geloofden dat ze de 
leraar uit balans kunnen krijgen. Dus, om mijn kennis eerlijk te houden binnen 
mijn eigen studentenbasis, voer ik periodiek opzettelijk de verkeerde techniek 
uit. Ik zal duwen of ik zal iets uitdagender doen. En als ze de ukemi al hebben 
genomen, schreeuw ik tegen hen. Het is als: “Nee, nee, nee, dat kan je niet 
doen. Ik heb het verpest. En je had het moeten voelen. ‘

Weet je, je moet blijven volhouden dat je uke’s zich blijven focussen en bij de 
les zijn en niet anticiperen op wat er gaat gebeuren, omdat de anticipatie slecht 
is om een   aantal redenen. Aikido beoefenen, in één opzicht, is een bewegende 
vorm van meditatie. Het gaat erom volledig in het huidige moment te zijn. Net 
zoals een zen-meditatie zou zijn, alleen met veel beweging.

En uke en nage moeten beide vanuit veiligheidsoogpunt zo zijn. De meeste ver-
wondingen die ik ooit heb opgelopen door ukemi te nemen, waren het feit dat 
ik niet in het heden was. Ik dacht dat er een bepaald iets aan het gebeuren was 
en het bleek dat iets anders te zijn. De sensei of mijn partner was anders dan ik 
had verwacht. En dat was het probleem - ik anticipeerde. Je moet in het heden 
zijn, zodat je op de juiste manier reageert op wat er op dat moment gebeurt. 
Later, in je beoefening, bepaalt dit hoe je je henka-waza [techniektransforma-
ties], je oya-waza [aangepaste techniek], kaeshi-waza [omkeringen] of andere 
aanpassingen kunt toepassen.

Als je partner iets verandert aan wat ze doen, hoe ze aanvallen, in een oogwenk 
moet je techniek veranderen omdat je reflecteert in het nu. Je bent in die geba-
lanceerde staat en je bent absoluut afhankelijk van je uke om een ‘echt’ contact 
te hebben zodat je deze goede gewoontes ontwikkelt. Slaat dat ergens op?

Kan je toelichten hoe dit vertaalt kan worden in de praktijk met beoefenaars 
van verschillende niveau’s?

Dit is een heel moeilijk gebied. Het vergt zorgvuldige aandacht en aandacht om 
je training aan te passen, zodat je nog steeds de juiste vaardigheden gebruikt 
en je partner de juiste leerervaring krijgt. Maar je moet je natuurlijk aanpassen 
aan verschillende niveaus. Ik ben 7e dan en ik kom in de buurt van 136 kg. Als 
ik iemand pak die jonger is en ik niet wil dat ze kunnen bewegen, kan ik dat 
duidelijk doen. Ik kan iemands pols pakken en ze het gevoel geven dat ze niet 
kunnen bewegen. Maar mensen vast laten lopen is geen geschikt vorm van 
trainen. Dus, de wijze waarop ik met dingen omga in de partnerpraktijk is de 
volgende: ik pak ze en ik geef ze een heel goede ‘structuur’. Als ze slagen, pri-
ma, neem ik de ukemi. Maar heel vaak, als ik ze het soort structuur geef dat ik 
kan gebruiken, raken ze de muur en voelen ze dat ze niet kunnen bewegen. Wat 
mij betreft is dat de feedback die ze nodig hebben. Ze hebben nu het ‘gevoel’ 
dat ze een uitdaging hebben. Dus nu moet ik hun ‘probleem’ afzwakken.

Ik begin in essentie de structuur te ontleden. Ik stop met het gebruiken van mijn 
volle intentie om zo stukken te verbinden. Ik begin het af te stemmen op hun 
niveau en zo vinden ze een beheersingsniveau waar ze kunnen slagen. Dat kan 
wat mondelinge feedback vereisen. Dit is een ander gebied waar aikido-oefe-
naars kunnen overwegen aanwijzingen over te nemen van andere disciplines 
van interne krachttraining.

Hoe komt dat?

In veel van die disciplines mag de partner je vertellen wat ze voelen. In mijn 
dojo, in een statische verbindingstraining, ben ik blij feedback te krijgen. Ik ben 
blij dat ik een student heb die misschien een nidan [tweedegraads zwarte gor-
del] is die me feedback geeft over wat ze voelt. Ze kan me vertellen dat ik duw 
of dat mijn schouders te strak zijn. Die verbale feedback heen en weer is uiterst 
nuttig, omdat je soms problemen hebt waar je niets van weet. Het concept van 
‘zwijgen en trainen’ heeft dus enkele voordelen, maar er zijn ook veel nadelen. 
Het kan betekenen dat je veel tijd spendeert aan ronddraaien in cirkels.

Je moet partners hebben die serieus trainen en hun enige interesse is in de 
ontwikkeling van zichzelf en hun partners. Ze moeten hierover zuiver ingesteld 
zijn. Hun enige interesse als uke is dat je erin slaagt de techniek echt te leren. 
Ik heb een student, Tro Ota, en ze is eigenlijk best wel senior voor me in Daito 
Ryu, ook al is ze mijn student in aikido. En ze heeft echt een goede structuur. Ze 
begrijpt wat er aan de hand is, dus er is geen anciënniteit in deze praktijk. Als 
ze me grijpt, als ik het verpest, gaat ze niet, en dan vertelt ze me wat ze voelt en 
corrigeer ik het. Wanneer ik het corrigeer, neemt ze de ukemi.

Dat leidt tot een zeer snelle leercurve in vergelijking met de manier waarop ik 
trainde, waarbij Saotome Sensei een techniek deed en het niet veel uitlegde. Hij 
was bereid om het je keer op keer te laten zien, maar hij deed nietd verbaal. Ik 
had 25 jaar ervaring en wist dat ik niet benaderde wat Sensei aan het doen was. 
Ik geloof dat er betere manieren zijn om dit te doen en we kunnen in dit opzicht 
van andere kunsten leren. Over het algemeen denk ik dat de Aiki-jutsu-kunst 
hier beter mee omgaat dan aikido-mensen.

Dus ik heb zojuist verschillende trainingsmethodieken geïntroduceerd in het 
aikido-curriculum van m’n dojo. Wat ik doe is herkenbaar als traditionele aikido, 
maar de manier waarop we trainen is een beetje anders. Wanneer we statische 
technieken gebruiken, is die verbale uitwisseling tussen de twee partners toe-
gestaan   zolang een van hen het niet als een egotrip beoefend. Dat is niet toe-
gestaan. En ik zal dat onmiddellijk stoppen als ik het zie gebeuren. Maar ik heb 
hele leuke studenten en ze doen dat niet met elkaar.

Wanneer je feedback van iemand krijgt, zijn ze er heel oprecht over en hebben 
ze normaal gesproken gelijk. Als ze je vertellen, ongeacht wat je rang is, dat 
je schouder wordt strakgetrokken, kun je beter naar je schouder kijken. Dat is 
echt een goede manier om te trainen en iedereen wordt echt betrokken bij de 
training. Het brengt je ook langs alle valstrikken van deze hiërarchische onzin 
die we kunnen oplopen in aikido, waar mensen denken dat ze een heel wat zijn, 
alleen omdat ze een hoge dan-graad hebben, zelfs als ze geen idee hebben 
wat ze aan het doen zijn. Je kan dat heel snel oplossen als je op deze manier 
traint en ik denk dat het een veel betere manier is.

Josh Gold: Ja, ik ben het ermee eens. Ik denk dat het hiërarchisch en rang-
schikkingssysteem in aikido zijn verdiensten heeft maar zeker een aantal 
minder optimale effecten creëert in de aikidotrainingscultuur. Ik herinner me 
dat ik een paar maanden geleden op een stage was, waar de stijl van de 
instructeur iets anders was dan de mijne. Na een van de sessies benaderde 
iemand me en ze zeiden: “Ik merkte dat deze persoon je corrigeerde op de 
mat. Ze zijn jouw kohai. Ze zijn lager gerangschikt dan jij. Wat vond je daar-
van? “

Ik vertelde haar dat ik die feedback echt heb gevraagd. Die persoon, on-
geacht rang, heeft meer expertise op dit specifieke gebied dan ik, en ik wil 
leren. Zelfs in mijn eigen dojo, zal ik de mensen de hele tijd vragen, zelfs 
witte gordels: “Hoe voelt dit? Kan ik je evenwicht op de juiste manier door-
breken?”. Daar leer ik veel van.

George Ledyard: Dat is geweldig. Ik denk dat het echt een deel van de cultuur 
in de dojo moet zijn. De leraar moet er gewoon voor zorgen dat niemand een 
ego cultiveert.

Josh Gold: Juist. Dat kan tot allerlei toxische en niet-productieve interacties 
leiden.

George Ledyard: Het is ook iets waar de leraar vorm aan moet geven, vooral 
wanneer we het verbindingswerk doen, want dat is echt waar het belangrijk is. 
We praten niet veel als we bezig zijn met beweging of techniektraining. Als we 
echte waza [techniek] doen, kan dat soort feedback daar geschikt zijn, maar 
er wordt er meer gegeven wanneer de partner er actief om vraagt. De nage zal 
de uke vragen: “Hoe komt het dat ik hier problemen ondervindt?” Wanneer we 
statische oefeningen doen, wordt er verondersteld dat die feedback inherent 
aan de oefening is en telkens wanneer iemand in de problemen komt, helpt de 
partner ze spontaan te overwinnen .

Als ik train met jonge mensen, is dat precies hoe ik het doe. Ik geef ze een 
goede aanval om mee te beginnen. Als ze in de problemen komen, geef ik ze 
meteen wat tips over wat ze kunnen doen om het probleem op te lossen. En 
ik maak ook een passende aanpassing aan de structuur die ik ze geef en ho-
pelijk krijgen ze genoeg feedback over wat ze kunnen doen. Meestal zullen de 
meeste mensen, met wat duidelijke feedback, die correctie uitvoeren en bij de 
volgende toepassing zullen ze slagen. Ik doe dan een paar herhalingen waarbij 
ik op dat lagere niveau van structuur blijf totdat het lijkt alsof ze het echt krijgen. 
Dan begin ik ze wat meer structuur te geven en gaan we door totdat ze weer in 
de problemen komen. Op dat moment moeten we praten over waarom ze in de 
problemen komen. En nogmaals, wat je moet doen met je intentie , je lichaam 
of wat dan ook, om het probleem op dat moment niet tegen te komen.

Dit is dus erg gebaseerd op het Systema-idee. Ze gaan altijd in op het punt van 
mislukken. Ze vinden waar dat is, maar ze blijven daar nooit. Ze doen nooit veel 
herhalingen van iets dat je niet aankan, waar je angst, falen of pijn inbeeldt. Op 
het moment dat ze de plek raken waar je het niet aan kunt, gaan ze er weer 
vandoor, draaien het af en doen dan veel herhalingen op die plek net onder je 
maximumniveau. Daarna zetten ze het spel opnieuw op. Het gaat erom veel 
en veel herhalingen te doen waar je succes hebt en heel weinig herhalingen te 
krijgen waar je faalt. Je wilt geen mislukkingen beoefenen. Dat is niet logisch 
als lesmethode.

佐川幸義. YUKIYOSHI SAGAWA

変化ー技     HENKA-WAZA
[TECHNIEKTRANSFORMATIES]

親ー技         OYA-WAZA
[AANGEPASTE TECHNIEK] 

返しー技     KAESHI-WAZA 
[OMKERINGEN] 

Takeda bezocht Ueshiba in Ayabe om instructie te 
geven, hoewel hij geen volgeling was van Ōmoto en 
niet goed kon opschieten met Deguchi, wat leidde 
tot een afkoeling van de relatie tussen hem en Ues-
hiba. Ueshiba bleef zijn krijgskunst onder de naam 
“Daitō-ryū Aiki-jūjutsu” onderwijzen op aandringen 
van zijn leraar. Deguchi moedigde Ueshiba echter 
aan om zijn eigen stijl van vechtsporten te creëren, 
“Ueshiba-ryū”, en stuurde veel Ōmoto-volgers om 
te studeren aan de dojo. Hij bracht ook Ueshiba 
naar de hoogste niveaus van de bureaucratie van de 
groep, waardoor Ueshiba zijn uitvoerend assistent 
werd en hem de leiding gaf over de Showa Seinen-

TAKEDA SŌKAKU  武田 惣角
kai (de nationale jongerenorganisatie van Ōmoto-kyō) en de Ōmoto Shobotai, 
een vrijwillige brandweer. 

Zijn hechte relatie met Deguchi introduceerde Ueshiba bij verschillende ex-
treemrechtse leden van Japan; leden van de ultranationalistische groep de Sa-
kurakai zouden bijeenkomsten houden in Ueshiba’s dojo, en hij ontwikkelde een 
vriendschap met de filosoof Shūmei Ōkawa gedurende deze periode, evenals 
een ontmoeting met Nisshō Inoue en Kozaburō Tachibana. Deguchi bood ook 
de diensten van Ueshiba aan als lijfwacht voor Kingoro Hashimoto, de oprichter 
van Sakurakai. Ueshiba’s toewijding aan het doel van wereldvrede, benadrukt 
door vele biografen, moet worden gezien in het licht van deze relaties en zijn 
Ōmoto-kyō overtuigingen. Zijn associatie met extreem-rechts is begrijpelijk als 
men bedenkt dat Ōmoto-kyōs visie op wereldvrede een welwillende dictatuur 
was van de keizer van Japan, terwijl andere naties onder Japans bewind wer-
den onderworpen.

In 1921, in een evenement dat bekend staat als het eerste Ōmoto-kyō incident 
(Ō Ōmoto jiken), vielen de Japanse autoriteiten de compound binnen, vernie-
tigden de belangrijkste gebouwen op het terrein en arresteerden Deguchi op 
beschuldiging van landsverraad. De dojo van Ueshiba was onbeschadigd en in 
de volgende twee jaar werkte hij nauw samen met Deguchi om het centrum van 
de groep te reconstrueren, sterk betrokken te raken bij het werk in de landbouw 
en te dienen als de “penningmeester” van de groep, een rol die hem de leiding 
gaf over de beweging van Ōmoto naar zelfvoorziening. Zijn zoon Kisshomaru 
werd geboren in de zomer van 1921.

Drie jaar later, in 1924, leidde Deguchi een kleine groep Ōmoto-kyō discipelen, 
waaronder Ueshiba, op een reis naar Mongolië op uitnodiging van de gepensio-
neerde marine-kapitein Yutaro Yano en zijn medewerkers in de ultra-nationalis-
tische Black Dragon Society. Deguchi’s bedoeling was om een   nieuw religieus 
koninkrijk in Mongolië te vestigen, en met het oog hierop had hij propaganda 
verspreid waarin hij suggereerde dat hij de reïncarnatie van Genghis Khan was. 
Gejuich met de Mongoolse bandiet Lu Zhankui, de groep van Deguchi werd 
gearresteerd in Tongliao door de Chinese autoriteiten-gelukkig voor Ueshiba, 
terwijl Lu en zijn mannen werden geëxecuteerd door een vuurpeloton, werd de 
Japanse groep vrijgelaten onder de voogdij van de Japanse consul. Ze werden 
onder bewaking teruggebracht naar Japan, waar Deguchi gevangen zat omdat 
hij de voorwaarden van zijn borgtocht had geschonden. Tijdens deze expeditie 
kreeg Ueshiba de Chinese alias Wang Shou-gao, in het Japans vertaald als 
“Moritaka” - hij was naar verluidt zeer genomen met deze naam en bleef het 
met tussenpozen gebruiken voor de rest van zijn leven. 

Gyakuhamni Katadori

Katadori is de greep waarbij de uke met zijn rechterhand de zijnkant van de 
schouder van de uke vastgrijpt bij de kimono (of omgekeerd). Ook hier is de 
voetpositie van uke en tori vergelijkbaar met deze in “katatadori”(zie hierboven).
Hierbij moet de uke vooral opletten zijn vingers niet te diep te “begraven” in de 
kimono van de tori bij het vastgrijpen daar sommige technieken pijnlijke gevol-
gen voor de vingers kunnen hebben. Uke dient dus te allen tijde vlug te kunnen 
loslaten indien nodig.

Opgepast: de greep is wel degelijk naar de zijkant van de schouder en niet naar 
de bovenkant daar dit weinig effect heeft op de bewegingsvrijheid van tori’s 
arm.

Gyakuhamni Shomenuchi

Bij shomenuchi slaat de uke met een rechte slag van bovenaf op het hoofd van 
de tori. De slaghand beeldt in principe een zwaard uit. 

Opgepast: ook hier zijn de eerder beschreven voetposities van toepassing.

Gyakuhamni Yokomenuchi

Yokomenuchi is de aanval waarbij de uke met de zijkant van zijn hand een slag 
toebrengt op de slaap van de tori. Ook hier zijn de voetposities zoals hierboven 
beschreven.

Niet onbelangrijk is dat bij yokomenuchi de volledige arm een zwaai maakt en 
niet enkel de onderarm.

AANVALLEN IN USHIRO.

Zoals eerder beschreven zijn de aanvallen in ushiro aanvallen die langs achter 
ofwel in de rug plaatsvinden.
Dikwijls begint de aanval van de uke frontaal voor de tori en stapt achter deze 
in waarbij uke de schouder(s), pols(en), kraag,…van tori vastgrijpt.

We overlopen hieronder enkele van de meest voorkomende aanvallen in ushiro.
Ushiro Ryotedori

Bij deze aanval grijpt de uke beide polsen van de tori achter diens rug. Normaal 
gezien zal de uke eerst voor de tori staan, een pols grijpen en vervolgens zich 
achter de tori bewegen om vervolgens tori’s 2de pols vast te nemen.

Wanneer de uke de eerste pols heeft gegrepen en vervolgens achter de tori 
stapt is het belangrijk dat uke de arm van de tori naar beneden brengt. Dit om 

een elleboogstoot te vermijden. 
Ushiro ryokatadori

Bij deze aanval (die ook terug frontaal voor de tori begint) grijpt de uke beide 

schouders van de tori vast.

Kubishime

Bij deze greep neemt de uke de tori langs achter in een keelgreep met 1 arm 

terwijl hij met een andere arm de pols van tori vasthoudt.

Eridori

Bij eridori grijpt de uke de kraag van de tori langs achter stevig vast. Ook deze 
beweging begint aan de voorzijde van de tori.


