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Deel 1: Hoe kwam u in contact met het aikido ? Hoe/waar-
om werd u erdoor “gegrepen”?
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介Dit was eigenlijk een complete toevalstreffer. In mijn 

buurt was vroeger een club waar je judo, karate en 
aikido kon doen. Mijn vader was shodan Judo en ik 
was destijds taxichauffeur. In die tijd (jaren ‘50) waren 
er veel aanvallen op taxichauffeurs en zo ben ik judo 
lessen gaan volgen. Het probleem was echter dat de 
lesuren moeilijk combineerbaar waren met mijn werk-
uren.

In dezelfde dojo zag ik soms mannen trainen met lange zwarte rokken. Hun leraar 
was zeer vriendelijk en nodigde mij uit om met hen te trainen. Zo ben ik er eigenlijk 
ingerold, een groot toeval al moet ik zeggen dat ik er aanvankelijk geen voeling mee 
had. Vooral het ceremoniële sprak met niet aan want ik was toen veel jonger maar 
de leraar was heel vriendelijk dus bleef ik maar naar de lessen gaan tot op een dag 
die leraar zijn leraar kwam lesgeven. Jean Dedobbelaere. Dit was iets helemaal 
anders, een openbaring voor mij. Deze persoon was op dat ogenblik 2de dan. Een 
uitzondering want veel zwarte gordels waren er nog niet op dat ogenblik.

Jean Dedobbelaere (leerling van Naessens) moest in die tijd veel demonstraties en 
stages gaan geven in Nederland maar hij had geen auto. Waarop ik voorstelde hem 
te brengen daar ik taxichauffeur was. Zo ben ik dan veel met hem in Nederland 
terecht gekomen waar we demonstraties gaven in Judo clubs.

De sfeer destijds was zeer plezant en gemoedelijk en aikido was in Nederland 
niet gekend. Deze manier van Budo was voor hen compleet nieuw. Langzaamaan 
groeide het aikido en dus ook in België en zo werd de BCBA gesticht (de voorloper 
van de VAV en de AFA).
Deze BCBA haalde Tamura naar hier. Het resultaat is dat alle zwarte gordels hun 
gordel mochten afgeven en herbeginnen. Volgens Tamura was de opleiding niet 
goed genoeg. Er was geen wapenwerk, geen suwari waza niks.
En het is in de Bushido club in BXl dat ik François uit Leuven heb leren kennen 
maar ook andere mensen zoals Danny Leclerre, Frans Jacobs, Schelstraete, Ac-
kermans, Rousseau, …

Maar dit is allemaal lang geleden. Dat kan je zien aan mijn lidnr. Ik ben het 111 ste 
lid en we zijn nu in totaal met meer dan 2000. Jammer genoeg zijn we met deze 
2000 niet meer 1 bond maar verdeeld. Als iemand niet tevreden is om welke reden 
dan ook vertrekt hij naar een andere federatie ... 
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De vakantie is voorbij, mensen komen terug uit verlof en hopelijk zijn de batterijen 
terug opgeladen !  Misschien begint het hier en daar al te kriebelen om er in de dojo 
terug in te vliegen. 
Wanneer je onze vorige tijdschriften erbij neemt, hopen we dat je merkt dat er een 
soort opbouw in de aangeboden artikelen zit die elkaar opvolgen.  
Na het artikel over de tai sabaki’s ( editie winter 2018) en het artikel over de aanval-
len ( herfst 2018 en zomer 2019) komen we automatisch uit bij de volgende stap: 
het leiden van de aanval…

Het leiden van de aanval: 

Vooral in aikido is dit 1 van de basisprincipes. Het aanvoelen wanneer dit “leiden” 
moet gebeuren is een uitgebreid en langdurig leerproces en dat maar op 1 manier 
kan worden aangeleerd of beter “aangevoeld” en de enige manier hiervoor is trai-
nen, veel trainen. 

Wie dit onder de knie krijgt, zal in staat zijn de energie van een aanvaller te gebrui-
ken tegen deze aanvaller. Iets waarop we terugkomen in het artikel met Louis Van 
Tieghem. Het is voor een aikidoka zeer belangrijk om vanaf het ogenblik dat de tori 
(= diegene die de aanval ondergaat) een aanval opmerkt, hij /zij deze op gepaste 
wijze kan “geleiden”.

De moeilijkheid bestaat erin dit “leiden” te laten samenvallen – of beter “voortvloei-
en”- uit de aanvalsbeweging” van de uke ( = de aanvaller). Dit wil zeggen dat het 
m.a.w. NIET de bedoeling is in te gaan tegen een eventuele aanvaller. Doet met dit 
wel, dan houdt dit een onderbreking in van de aanval waardoor het principe van 
“geleiding”  niet meer van toepassing is én waardoor je de aanvaller de mogelijk-
heid heeft zich te herstellen of zijn aanval aan te passen.  

Pas je dit “leiden”  wèl op de juiste manier toe, dan zal de aanvaller (tori) meestal 
niet eens beseffen wat er gebeurde en is een aanval geneutraliseerd. Om het met 
de woorden van onze sensei te zeggen : “ aikido is met de stroom mee, nooit tegen 
de stroom in”. 

Het vergt enige tijd je dit principe eigen te maken. Met heeft immers vb de neiging 
om wanneer iemand je hand vastneemt, dit te willen lostrekken. Zodoende zal de 
sterkste van de twee “winnen”.  Een andere veel voorkomende reactie op het ste-
vig worden vastgenomen is verkramping. Ook deze reactie biedt geen oplossing. 
Inspelen op een aanval (lees: “begeleiden”) houdt in dat het voor een fysiek minder 
sterk persoon mogelijk wordt een sterkere aanvaller uit te schakelen of diens aan-
val te neutraliseren. 

Het “leiden” van de aanval houdt natuurlijk niet alleen in dat je dient te weten welke 
techniek je bij welke soort aanval dient toe te passen of kan toepassen. Het wil ook 
zeggen dat je weet hoe je je dient te verplaatsen waarbij begrippen als “tai sabaki” 
(vertaald als “omtrekkende beweging”), “irimi” ( vertaald als “ingaan”) en even-
wichtsverstoring de sleutelwoorden zijn.  Iets waar we bij aikido Leuven de nodige 
aandacht aan besteden ! 
Het is belangrijk om vanaf het ogenblik dat een actie door de tori wordt waarge-
nomen deze de actie kan geleiden en vervolgens neutraliseren. De leiden of neu-
traliseren gebeurt het best op de plaats en ogenblik waar de aanval het zwakst is: 
Dat kan  helemaal bij het begin van een aanval zijn;  bijvoorbeeld de uke heft de 
hand om een slag naar het hoofd van de tori te doen. Hierbij stapt de tori in op het 
ogenblik dat de uke zijn hand nog maar opheft (dus hij wacht de slag NIET af) en de 
neutralisatie gebeurt dicht bij de uke. Uiteraard dient de tori hiervoor in te stappen. 

Dit kan ook aan het einde van een aanval zijn; bijvoorbeeld wanneer de uke met 
een mes naar de buik van tori uithaalt komt deze in actie wanneer de arm van uke 
met het mes volledig gestrekt is. Het is overbodig te zeggen dat in dergelijke situ-
aties het maken van een tai sabaki onontbeerlijk is. 

Niet enkel het maken van de juiste tai sabaki is belangrijk maar ook het kunnen 
inschatten van de juiste afstand tot de tegenstander of een positie innemen op de 
juiste afstand van de tegenstander is hierbij cruciaal. In het aikido heeft deze juiste 
afstand een specifieke benaming daar dit zo belangrijk is: we spreken hier van de 
“ma-ai”. Het begrip “ma-ai” is een complex gegeven dat meer omvat dan enkel de 
fysieke afstand tussen 2 personen.  Het impliceert eveneens de tijd die nodig is 
om een aanval uit te voeren en de snelheid waarmee deze zal worden uitgevoerd. 
Ma-ai is het best te vertalen als “ruimtelijk bewustzijn”.

Ook in onze trainingen besteden we hieraan uitgebreide aandacht want zonder de 
juiste ma-ai is het onmogelijk om een techniek correct uit te voeren.  
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DE PLAATSEN WAAR JE AIKIDO KAN BEOEFENEN. De methodes

Hitori-geiko

Als je alleen bent, heb je slechts een beetje tijd en ruimte nodig. Een manier om al-
leen te oefenen is in het vorige hoofdstuk uitgelegd. Het is ook mogelijk om adem-
halingsoefeningen in verband met bewegingen van aikido, suburi, tanren-uchi te 
oefenen. In het bos kunnen bomen als partners worden gebruikt. Maak je eigen 
ervaringen ... Stel je voor en geef les.

Ippan-geiko

Dit is de gebruikelijke praktijk bij de dojo. De leraar stelt een model voor en de be-
oefenaars herhalen het naar believen. 

Futsu-geiko

Beoefenaars op alle niveaus herhalen afwisselend de door de leraar voorgestelde 
techniek.

Uchikomi-geiko

Het is een manier om te oefenen met een meer geavanceerde partner of een le-
raar. Neem bijvoorbeeld ryotedori-tenchi-nage of hoe je jezelf kunt plaatsen om 
een   koshi-nage uit te voeren. De student zal deze techniek toepassen door aan de 
rand van de val te onderbreken en deze naar rechts en links te herhalen, zonder 
onderbreking tot hij de adem verliest. De rol van de leraar is dan om de student te 
laten ontspannen en de precisie en snelheid van zijn bewegingen te ontwikkelen. 
Deze methode heeft de volgende voordelen:
- het helpt technisch vooruit te komen
- het verbetert de ademhaling
- het verbetert de kwaliteit van lichaamsbewegingen
- het verbetert de balans
- het stabiliseert de ki in de seika-tanden
- ze ontwikkelt kokyu-ryoku

Hikitate-geiko

Een andere vorm van training waarmee hogere graden de lagere graden onder-
wijzen. Wanneer de laagst gerangschikte beoefenaar onnodige en ongeordende 
kracht uitoefent, zal de meest geavanceerde beoefenaar, zonder te blokkeren, de 
effecten van die kracht opheffen en niet worden gedwongen te vallen. Deze me-
thode is bedoeld om fouten en zwakke punten met vriendelijkheid te corrigeren. 
Wanneer de uitvoering van de beweging bevredigend is, is het noodzakelijk om 
eenvoudig te vallen, om een goede verlenging en een goede ontspanning in het 
werk mogelijk te maken en plezier te voelen.

Als je goed valt, creëer je de voorwaarde voor een beter begrip en bevorder je zo 
de technische ontwikkeling van je partner. Studenten en kohai zijn onze eigen spie-
gel. Al onze fouten en zwakheden zijn te vinden in hun bewegingen. Het is daarom 
noodzakelijk om de grootste aandacht te schenken aan het corrigeren van zichzelf.

Lagere studenten moeten gewoon het advies van de oudste accepteren om hun 
praktijk te corrigeren en te verbeteren. De verantwoordelijkheid van de sempai of 
de leraar is om beginners tot een houding van openheid van de geest te brengen 
en niet a priori tot een kritische houding.

De budo wordt normaal gesproken in een dojo beoefend, maar het is beter om in 
een huis, op het veld, in het bos, aan zee of in de sneeuw te oefenen. 
De beoefening van aikido is een ascese van elk moment, wat betekent dat dage-
lijkse activiteiten worden gezien als de studie en toepassing van de principes van 
aikido.
Het is zinloos om naar de complicatie te zoeken, het is voldoende om de schou-
ders te ontspannen, de ki in de seika tanden te houden, om een juiste houding 
te hebben. De technieken van aikido verzetten zich niet tegen de tegengestelde 
kracht, het is hetzelfde op het mentale vlak. Begin met wat je doet ... Je kunt aan 
tafel oefenen, al wandelend, werken, op het toilet ... Zelfs al slapend. Als positie en 
ademhaling correct zijn, kunnen we niet slecht slapen.

Wanneer iemand niet weet hoe te handelen, kan hij in zichzelf de meester aanroe-
pen die men respecteert of zijn god en zich met hem identificeren. Als O-sensei 
bijvoorbeeld de meester is die je respecteert, moet je jezelf afvragen: als ik O-sen-
sei was, wat zou ik dan bij deze gelegenheid doen?
Het antwoord zal zeker komen. Na een korte bespreking van de plaats van praktijk 
wil ik de methoden nader toelichten. Het is mogelijk om alleen te trainen, met twee 
of meer. Wanneer u met studenten werkt, is het wenselijk om verschillende metho-
den te gebruiken om hun voortgang te evalueren.



Gokaku-geiko

Deze vorm wordt beoefend tussen mensen van technische capaciteit en gelijk-
waardige bouw. Voorzichtigheid is geboden om wederzijdse zelfgenoegzaamheid, 
frivoliteit of systematische blokkade te voorkomen. We zullen daar bij voorkeur 
technieken bestuderen die weinig onderwezen zijn, moeilijk en natuurlijk alle tech-
nieken die problemen opleveren bij de uitvoering.

Kakari-geiko

Beoefenaars van hetzelfde niveau vallen achtereenvolgens en continu een enkele 
beoefenaar aan die de mindere techniek herhaalt die bijdraagt aan de voordelen 
van uchikomi-geiko:
- ontwikkeling van kiryoku (wilskracht),
- goede visuele waarneming van de oefening,
- ontwikkeling van sensaties.

Jyu-geiko

Zoals de naam al doet vermoeden, betekent jio-geiko (jyu = vrijheid) vrij oefenen: 
het thema van je studie kiezen, werken en studeren. jyu-waza betekent vrije tech-
niek; we zoeken dan de technische vorm die het beste op een aanval reageert of 
het zelfs onmogelijk maakt. Deze trainingsmodus bevordert de bewegingsvrijheid. 
De verwarring tussen jyu-geiko en jyu-waza is gebruikelijk, maar het is wenselijk 
om ze goed te onderscheiden. 

Mitori-geiko

Soms wordt iemand fysiek verhinderd om te oefenen wat niet wil zeggen dat het 
onmogelijk is om te werken. Men kan van deze momenten gebruik maken om, 
door naar het verloop te kijken, het fysieke en mentale aspect van de technieken 
te bestuderen. 

Yagai-geiko

Trainen bij de dojo wordt gedaan door een echte situatie voor te stellen, maar de 
dojo heeft zijn grenzen. Het is daarom nuttig om uit deze instelling te komen om 
buiten te oefenen en het oog, de voeten, de handen en het lichaam te laten wennen 
aan een andere ruimte. Het is waarschijnlijk beter om aan te geven dat de natuur, 
in tegenstelling tot tatami-matten, onregelmatigheden vertoont. Er zijn holtes en 
bulten, sommige vloeren glijden meer weg dan andere zoals modder of ijs, en an-
dere zoals nat zand of klei blijven aan de voeten hangen. Dik gras kan obstakels 
verbergen. pas op voor harde gronden zoals steen, beton of hoekige steen waarop 
het gemakkelijk is om gewond te raken.

Het zal daarom nodig zijn om zich aan te passen door kleine stappen te zetten en 
de voeten lichtjes te verschuiven. De richting van de helling, de oriëntatie van de 
zon, de richting van de wind, de schaduw en het licht, de duisternis, de omringen-
de vegetatie, de bomen, de takken, het struikgewas zijn allemaal elementen waar-
mee rekening moet worden gehouden. Dit bepaalt de keuze van een voordelige 
positie ten opzichte van de tegenstander. Om alleen al het voorbeeld van de ukemi 
te nemen, is het noodzakelijk om na te denken en te experimenteren om ze aan te 
passen aan het werk buiten.

De keuze van wapens zal moeten worden aangepast aan de omgeving. Daarom, 
als je de tijd of de ruimte hebt, is het wenselijk om in de natuur te trainen waar 
je, in tegenstelling tot de dojo, in het midden van een vrije ruimte, zuivere lucht 
inademt en koelte in het zonlicht. Zo’n oefening is leuk en goed voor het lichaam.  

Het is doordrongen door lucht en de aarde, wat een ruime en ontspan-
nen oefening mogelijk maakt.

Wie traint bij een grote boom en in de buurt van mooie en grote bo-
men en zal gevuld worden met een krachtige ki! De natuur biedt veel 
mogelijkheden om alleen te werken: suburi van ken of jo, tanren uchi 
... Je kunt kumitachi ook vrijer beoefenen dan in een dojo. Er is ook 
een nachttraining in de natuur, vol als de nieuwe maan. Bedenk dat 
de bugei-ju-happan (de achttien takken van de oorlogskunst) ook deel 
uitmaken van het watermilieu .....

Laten we tot slot toevoegen dat de praktijk varieert volgens de sei-
zoenen. Het versterkt het lichaam en de geest in de warmste zomer 
(shochu-geiko) of de koudste winter (kan-geiko).
Etsunen-geiko is de oefening die plaatsvindt in de periode die de over-
gang van het jaar markeert. 
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Na zijn terugkeer in Ayabe begon Ueshiba met een regime van spirituele training, 
zich regelmatig terugtrekkend naar de bergen of misogi in de Nachi Falls. 

district Mita, vervolgens in Takanawa, en uiteindelijk naar een speciaal gebouwde 
hal in Shinjuku. Deze laatste locatie, oorspronkelijk de Kobukan genoemd, zou 
uiteindelijk de Aikikai Hombu Dojo worden. Tijdens de bouw huurde Ueshiba een 
woning in de buurt, waar hij werd bezocht door Kanō Jigorō, de oprichter van judo.

Tijdens deze periode werd Ueshiba uitgenodigd om les te geven aan een aantal 
militaire instituten, vanwege zijn nauwe persoonlijke relaties met sleutelfiguren in 
het leger (waaronder Sadao Araki, de Japanse minister van Oorlog). Hij aanvaard-
de een uitnodiging van admiraal Sankichi Takahashi om instructeur vechtsporten 
te worden aan de Japanse Academie voor Marineschepen, en gaf ook les aan de 
Nakano Spy School, hoewel aikido later als te technisch werd beoordeeld voor de 
studenten daar en karate werd in plaats daarvan aangenomen. Hij werd ook een 
bezoekende instructeur aan de Imperial Japanese Army Academy nadat hij werd 
uitgedaagd door (en versloeg) generaal Makoto Miura, een andere student van 
Takeda Sōkaku’s Daitō-ryū. Takeda zelf ontmoette Ueshiba voor het laatst rond 
1935, terwijl Ueshiba les gaf op het hoofdkantoor van de krant Asahi Shimbun in 
Osaka. Gefrustreerd door het uiterlijk van zijn leraar, die openlijk kritisch was over 
de krijgskunsten van Ueshiba en die de intentie leek te hebben om de lessen daar 
over te nemen, verliet Ueshiba ‘s nachts Osaka, buigend naar de woning waarin 
Takeda verbleef en om daarna alle contact met hem te vermijden. Tussen 1940 en 
1942 bracht hij verschillende bezoeken aan Manchukuo (Japans bezet Manchuria) 
waar hij de belangrijkste vechtsportinstructeur was aan de Kenkoku University. 
Terwijl in Manchuria, ontmoette en versloeg hij de sumoworstelaar Tenryū Saburō 
tijdens een demonstratie.

Het “Tweede Ōmoto-incident” in 1935 had een ander optreden van de regering 
tegen Deguchi’s sekte als gevolg, waarbij de Ayabe-compound werd vernietigd 
en de meeste leiders van de groep gevangen werden gezet. Hoewel hij naar Tokio 
was verhuisd, had Ueshiba banden met de Ōmoto-kyō-groep behouden (hij had 
Deguchi in feite slechts drie jaar eerder geholpen een paramilitaire afdeling van de 
sekte op te richten) en verwachtte dat hij zou worden gearresteerd als een van de 
oudste leden. Hij had echter een goede relatie met de lokale politiecommissaris 
Kenji Tomita en het hoofd van politie Gīchi Morita, die beiden zijn studenten waren 
geweest. Als gevolg hiervan werd hij, hoewel hij ter ondervraging werd opgeno-
men, zonder aanklacht op Morita vrijgelaten.

Toen zijn vaardigheden als krijgskunstenaar toenamen, begon zijn roem zich te 
verspreiden. Hij werd uitgedaagd door vele gevestigde krijgskunstenaars, van wie 
sommigen later zijn studenten werden nadat ze door hem waren verslagen. In het 
najaar van 1925 werd hem gevraagd om een   demonstratie van zijn kunst te geven 
in Tokio, in opdracht van admiraal Isamu Takeshita; een van de toeschouwers was 
Yamamoto Gonnohyōe, die Ueshiba verzocht in de hoofdstad te blijven om de 
keizerlijke garde te instrueren in zijn krijgskunst. Na een paar weken kreeg Ueshiba 
echter problemen met verschillende overheidsfunctionarissen die hun bezorgd-
heid uitten over zijn connecties met Deguchi; hij annuleerde de training en keerde 
terug naar Ayabe.

Tokyo, 1927-1942

In 1926 nodigde Takeshita Ueshiba uit om Tokio 
opnieuw te bezoeken. Ueshiba gaf toe en keerde 
terug naar de hoofdstad, maar tijdens zijn ver-
blijf werd hij getroffen door een ernstige ziek-
te. Deguchi bezocht zijn zieke student en beval 
Ueshiba, bezorgd om zijn gezondheid, terug te 
keren naar Ayabe. De oproep tot terugkeer nam 
toe nadat Ueshiba door de politie werd onder-
vraagd na zijn ontmoeting met Deguchi; de autoriteiten hielden de Ōmoto-kyō-lei-
der onder nauwlettend toezicht. Boos op de behandeling die hij had gekregen, 
ging Ueshiba weer terug naar Ayabe. Zes maanden later, deze keer met de zegen 
van Deguchi, verhuisden hij en zijn gezin permanent naar Tokio. Door deze bewe-
ging kon Ueshiba politici, hooggeplaatst militair personeel en leden van het keizer-
lijke huishouden onderwijzen; plotseling was hij niet langer een obscure provinciale 
krijgskunstenaar, maar een invloed op enkele van de belangrijkste burgers van 
Japan. Aangekomen in oktober 1927 vestigde de familie Ueshiba zich in de wijk 
Shirokane. Het gebouw bleek te klein om het groeiende aantal aikidostudenten 
te huisvesten, en dus verhuisden de Ueshiba’s naar een groter pand, eerst in het 

KANO JIGORO  嘉納 治五郎

SANKICHI TAKAHASHI  高橋 作衛
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In 1932 was de dochter Matsuko van Ueshiba getrouwd met de zwaardvechter 
Kiyoshi Nakakura, die werd aangenomen als erfgenaam van Ueshiba onder de 
naam Morihiro Ueshiba. Het huwelijk eindigde na een paar jaar en Nakakura verliet 
het gezin in 1937. Ueshiba wees later zijn zoon Kisshomaru aan als erfgenaam van 
zijn krijgskunst.
In de jaren dertig zag Japan de invasie van het vasteland van Azië en nam de mili-
taire activiteit in Europa toe. Ueshiba maakte zich zorgen over het vooruitzicht op 
oorlog en raakte betrokken bij een aantal pogingen om het conflict te voorkomen 
dat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog zou worden. Hij maakte deel uit van een 
groep, samen met Shūmei Ōkawa en verschillende rijke Japanse geldschieters, die 
probeerden een deal te sluiten met Harry Chandler om vliegtuigbrandstof uit de 
Verenigde Staten naar Japan te exporteren (in strijd met het olie-embargo dat mo-
menteel van kracht is), hoewel deze poging uiteindelijk mislukte. In 1941 ondernam 
Ueshiba ook een geheime diplomatieke missie naar China in opdracht van prins 
Fumimaro Konoe. Het beoogde doel was een ontmoeting met Chiang Kai-shek 
om vredesbesprekingen op te zetten, maar Ueshiba kon de Chinese leider niet 
ontmoeten en kwam te laat om zijn missie te vervullen.

Het doel van dit boek is niet om mensen sterk te maken in zelfverdediging, maar 
om hen te helpen de eeuwige waarheden te leren die de basis vormen voor aikido 
en zich manifesteren in aikido-oefeningen. Aikido helpt het individu om de grootste 
hoogten van menselijke persoonlijkheid te bereiken, zijn mentale en spirituele om-
geving te reinigen en te helpen de wereld een betere plek te maken om in te wonen. 
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MITSUTERU EUSHIBA 

Za 19 okt 2019
Zo 20 okt 2019 

10u00 - 12u00 
14u00 - 16u00 

20 (1 les)
35 (1 dag)
65 (weekend)

Centre sportif de Blocry
Place des sports, 1, 1348 Louvain-la-Neuve

PETER VAN MARCKE 

Za 9 nov 2019

15u00 - 17u.00

15 EURO (volw.)
5 EURO (-18 j)

Sportcomplex De Bres
Mgr. Senciestraat 13
1500 Halle

DANNY LECLERRE
CHRISTOPHE DEPAUS

zo 17 nov 2019 
10u00 - 12u15

15 EURO

Zita Kyotei
Rue Henri Deleers 36
1070 Anderlecht

Hieronder kan je telkens de verschillende stages/seminaris terugvinden. We pro-
beren als club openheid te promoten. Dit ook op stagevlak. Je zal dus stages 
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 ei-
gen 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.

OKT - 十月

NOV - 十一月
DEC - 十二月

CLAUDE PELLERIN

Za 16 nov 2019
15u00 - 18u00

Zo 17 nov 2019
09u30 - 12u00

20 euro (dag) - 10 euro (- 16 j)
35 euro (weekend) - 15 euro (-16 j)

Sport Vlaanderen Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Assebroek-Brugge

TC STAGE: POL GONISSEN - KURT HAELEN 

Za 23/11/2019 
15u30 - 17u00

5 EURO - 10 EURO

Sportcomplex De Bres
Mgr. Senciestraat 13
1500 Halle

TC STAGE: GERT CARLEER - ERIK DE CALUWÉ 
+ gradencommissie.

Zo 8 dec 2019
10u00 - 12u00

5 EURO - 10 EURO

Sporthal De Veldmuis
Felicien Cauwelstraat 39
9500 Geraardsbergen

LOUIS VAN TIEGHEM - NABIL MESSAOUDI

zo 1dec 2019
10u tot 12u15.

15 euro

Hall Omnisport “La Dodaine”
Avenue Jules Mathieu 22
1400 Nivelles

MEMORIAL SUGANO SHIHAN: YAMADA

Za 30 nov 2019
10u00-12u00
14u00 - 16u00

Zo 1 dec 2019
10u00 - 12u00 

25 EURO (TER PLAATSE)
 20 EURO (ONLINE) / LES

Centre Sportif Mounier
Avenue Mounier 87
1200 BXL


