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Budo Ryu Katsu

De school is in 2010 opgericht door Niels van Willigen. Er wordt bij Budo Ryu Katsu lesgegeven in Aikibudo, Katori Shinto 
Ryu Kobudo en Daito Ryu Aikijujutsu. Deze Japanse verdedigingskunsten zijn voor jong (vanaf 12 jaar) en oud, voor man 
en vrouw. Bij het Aikibudo en het Daito Ryu Aikijujutsu leer je je verdedigen tegen gewapende en ongewapende aanvallen. 
Bij de bewegingen maak je gebruik van de snelheid en kracht van de tegenstander. De bewegingen zijn rond, elegant en 
effectief. Er wordt getraind op controletechnieken, klemmen en worpen. Bij het Katori Shinto Ryu Kobudo leer je omgaan 
met de traditionele Japanse wapens zoals stok en zwaard.

Het lesteam bestaat (in alfabetische volgorde) uit Thomas Boer, Ray Kruithof Kremer, Dennis Oomen, Thomas Visser, 
Edward Vos, en Niels van Willigen. Die laatste is de oprichter en hoofddocent bij Budo Ryu Katsu. Alle docenten beschikken 
over een rijkserkend lerarendiploma van de JudoBond Nederland. Budo Ryu Katsu is aangesloten bij de Judobond 
Nederland en heeft het kwaliteitskeurmerk voor sportscholen in de vecht- en verdedigingssport. 

De doelstelling van Budo Ryu Katsu is om zijn leden te bekwamen in het Aikibudo, het Katori Shinto Ryu Kobudo en/of het 
Daito Ryu Aikijujutsu. Bij het beoefenen van deze budo disciplines staat de ontwikkeling van karakter en discipline voorop. 
Leden van Budo Ryu Katsu houden zich aan de volgende erecode:

‘De technieken die je worden aangeleerd worden in beginsel alleen in de dojo gebruikt.  Buiten de dojo mogen de 
technieken alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen en altijd binnen het kader van de Nederlandse wet- 
en regelgeving. Dat betekent onder andere dat er altijd sprake moet zijn van proportionaliteit en dat je vechttechnieken 
nooit mag gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker 
dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’ 

Budo Ryu Katsu is een school waarin de klassieke krijgskunsten van Japan worden bestudeerd en beoefent. Dat komt 
terug in de naam van de school. ‘Budo Ryu’ betekent ‘school der krijgskunsten’ en ‘Katsu’ verwijst naar een ‘schreeuw’ die 
de beoefenaar van het zen-boedhisme of een krijgskunst helpt om zich te concentreren. In die zin is de term katsu sterk 
verwant aan de vergelijkbare termen ‘kiai’. Katsu moet dus gezien worden als een aanmoediging om alles te geven wanneer 
je bezig bent met budo. En dat begint met veel plezier en lol in bewegen!
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Dojo etiquette

Een dojo is belegd met tatami’s (matten), die tegenwoordig gemaakt worden van kunststof, maar vroeger van rijststro 
werden gemaakt.

Dikwijls ligt tegenover de ingang van de dojo de ‘Kamiza’ (hoofdplaats van een klein huisaltaar) en in het budo de foto van 
de grondlegger van de budovorm of van de grootmeester die van de betreffende dojo het voorbeeld of leidsman is.
Wie de dojo betreedt, heeft aan zijn voeten dojoschoeisel, zori’s (slippers) en zal aan de rand van de tatami staand of 
geknield groeten in de richting van de kamiza. Als de tatami de gehele zaal bekleedt, betreed je de dojo met blote voeten en 
laat je de slippers buiten de dojo staan.

De tatami wordt alleen betreden in ‘Keiko-gi’ (budo kleding), met inachtneming van goede hygiëne, wat wil zeggen schone 
kleding, schone handen en voeten, geknipte nagels aan handen en voeten.
In afwachting van de leraar blijft de leerling zich in rust voorbereiden op de activiteit.
Bij aanvang van de les zal de groetceremonie plaatsvinden. De leerlingen staan in volgorde van graduatie op een rij met de 
hielen tegen elkaar aan en de armen langs het lichaam. De Senpai (oudste of hoogste leerling) zal dan de volgende Japanse 
opdrachten geven:

Seiza Gaan zitten in geknielde houding
Mokuso Men sluit de ogen en mediteert kort in stilte
Mokuso Yame Einde meditatie
Sensei ni Rei Groet de leraar
Otagai ni Rei Groet de medestudenten
Kiritsu Opstaan

Wel doen
Houd een rustige en positieve houding aan
respecteer je medestudenten

Niet doen
Met je rug naar de Kamiza staan
Zitten met je voeten naar voren
Praten tijdens de uitleg van de sensei
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Aikibudo
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Aikibudo

Het Aikibudo zoals we dat nu kennen is in de jaren zestig van de vorige eeuw door de Fransman Alain Floquet ontwikkeld. 
De geschiedenis van het Aikibudo gaat echter eeuwen terug. Aikibudo is een vechtkunst die zijn oorsprong vindt in de 
klassieke krijgskunst van het Daito Ryu Aikijujutsu en de school van Minoru Mochizuki. Mochizuki was een leerling van de 
grondlegger van het Aikido, Morihei Ueshiba. Naast het aikido, beoefende Mochizuki ook Daito Ryu Aikijujutsu, Karate, 
Judo, Jodo en de technieken van de beroemde klassieke zwaardschool Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu. Toen Mochizuki 
zijn eigen weg ging doceerde hij deze budodisciplines met een sterk eigen visie. Hij noemde zijn school Yoseikan Aikido 
Jujutsu. Eén van Mochizuki’s leerlingen was de Fransman Jim Alcheik. Hij werd vanaf 1957 de vertegenwoordiger van het 
Yoseikan Aikido Jujutsu in Europa. Toen Alcheik in 1962 overleed, nam Floquet het roer van hem over.  

In het midden van de jaren zestig trainde de Nederlandse judokernploeg regelmatig in Frankrijk. Een van de judoka’s in 
deze ploeg was Teun Tromp. In de pauzes van de trainingen werden er door Floquet regelmatig demonstraties gegeven van 
het Aikido Jujutsu. Teun Tromp was diep onder de indruk en nodigde Floquet uit om stages te komen geven in Nederland. 
Vanaf 1980 noemde Floquet zijn stijl Aikibudo. Sinds 1967 geeft Floquet regelmatig stages in Nederland. Nederlanders die 
er van het begin af aan bij waren, zijn onder anderen Teun Tromp, Jaap Hoogendam en Robert Breedveld. De laatste is mo-
menteel de officiële vertegenwoordiger van het Aikibudo in Nederland. De Aikibudoscholen in Nederland zijn aangesloten 
bij de Judobond Nederland en verenigd in de belangengroep Aikibudo Nederland. 

Alain Floquet
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Algemene benamingen

Sensei leraar (aanspreektitel)
Senpai oudste of hoogst gegradueerde leerling
Kamiza / shomen centrale plaats in de dojo met het portret van de oprichter van aikido
Yudansha drager van de zwarte band
Dojo trainingszaal (letterlijk: de plaats van de weg)
Tatami mat

Seiza ga zitten, formele zit op de knieën
Mokuso men sluit de ogen en mediteert kort in stilte
Mokuso yame einde meditatie
Shomen ni rei groet de shomen
Sensei ni rei groet de leraar
Otagai ni rei studenten groeten voor elkaar
Kiritsu opstaan
Kiai geconcentreerde schreeuw tijden het uitvoeren van een techniek

Onegai shimasu “laten we beginnen”, een beleefde uitnodiging om aan te vangen met trainen
Domo arigato gozai mashita “heel hartelijk bedankt”
Hajime begin, start
Yame einde, stop
Sumimasen het spijt me, excuses

Migi rechts
Hidari links
Mae voorwaarts
Ushiro achterwaarts
Yoko zijwaarts
Jodan hoofdhoogte
Chudan maaghoogte
Gedan beenhoogte

Tellen van 1 tot 10
Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi 4
Go 5
Roku 6
Shichi 7
Hachi 8
Ku 9
Ju 10
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aikibudo termen

Kamae houding (klaar zijn)
Hanmi halve houding, de helft zichtbaar
Ai hanmi gelijke houding (bv beiden staan met het linkerbeen voor)
Gyaku hanmi tegengestelde houding (spiegelbeeld)
Shizentai voeten op heupbreedte naast elkaar

Keiko training
Irimi (omote) direct, binnenwaarts
Tenkan (ura) buitenwaarts
Tai sabaki lichaamsverplaatsing
Shikko verplaatsen op de knieën
Ukemi waza rol- en valbreektechnieken
Tachi waza staande technieken
Suwari waza zittende technieken
Hanza han dachi waza één staand, één zittend technieken
Te hodoki hand bevrijdingstechnieken

Nage werpen, worp
Gaeshi draaien, gedraaid
Osae klem, onder controle houden
Dori greep
Uchi slag
Atemi eindslag
Tsuki stoot
Geri trap

Men hoofd
Kubi nek
Kata schouder
Te hand
Kote pols
Ude arm
Ashi voet
Hiza knie
Tai lichaam
Hiji elleboog
Do heup
Hara buik
Mune borst
Ryote beide handen
Te katana zwaardhand
Sune scheenbeen

Uke aanvaller
Tori verdediger
Keiko gi trainings pak (judopak)
Obi band
Hakama traditionele wijde broekrok
Zori slippers
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Heiki wapens
Tanto mes (hout of staal)
Tambo oefenstok (40 cm)
Jo stok (128 cm)
Bo stok (183 cm)
Boken oefenzwaard (hout)
Iaito oefenzwaard (staal) (bot)
Katana zwaard (staal) (scherp)
Naginata hellebaard (hout of staal) 

Ukemi waza valtechnieken
Mae ukemi voorwaarste rol
Ushiro ukemi achterwaartse rol
Yoko ukemi zijwaarste rol

Sen verdedigingssnelheid
Go no sen verdedigen na de aanval
Tai no sen verdedigen tijdens de aanval
Sen no sen verdedigen voor de aanval

Kamae lichaamsstand
Shizentai neutrale stand, voeten op heupbreedte naast elkaar
Migi no kamae rechtsvoorstaande stand
Hidari no kamae linksvoorstaande stand

Ma-ai werkafstand
Chikama kleinste afstand (statische pakkingen)
Ma middelgrote afstand (dynamische pakkingen en stoten/slagen)
Toma grote afstand (wapens)

Tai sabaki lichaamsverplaatsingen
O-irimi grote pas voorwaarts, draaien op voorste voet
Irimi pas vergroten en draaien op voorste voet
Nagashi mae direct draaien op voorste voet
Nagashi ushiro direct draaien op achterse voet
Hiraki eerst voorste, dan achterste voet zijwaarts verplaatsen
Enka lichaam draaien
Chidori dronkemans stap
Ayumi ashi hele stap
Tsugi ashi aansluitpas (stand eerst verkleinen, dan vergroten)
Yori ashi glijdende stap (stand eerst vergroten, dan verkleinen)
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Geri waza traptechnieken
Mae geri voorwaartse trap
Mawashi geri zijwaartse trap
Yoko geri (sokuto geri) zijwaartse trap direct voorwaarts
Ushiro geri achterwaartse directe trap
Ura (mawashi) geri ronde achterwaartse trap

Tsuki waza stoottechnieken
Choku tsuki (jun tsuki) stoot met stap van hetzelfde been als de
 vuist naar voren; rechts/rechts of links/links
Koshi tsuki (gyaku tsuki) stoot met indraaien heup: rechtervuist en linkerbeen voor (en vice versa)
Tsuki jodan stoot naar het hoofd
Tsuki chudan stoot naar de maag
Tsuki gedan stoot naar de lage buikstreek / kruis

Uchi waza slagen
Shomen uchi slag naar het midden van het hoofd
Yokomen uchi slag naar de zijkant van het hoofd
Ura yokomen uchi gekeerde slag naar de zijkant van het hoofd
Jyun uchi slag met achterkant vuist
Hineri uchi elleboogstoot (mawashi enpi)
Gyaku uchi zweepslag (uraken)

Dori pakkingen
Junte dori hand pols pakking ongelijkzijdig
Dosokute dori hand pols pakking gelijkzijdig
Gyakute dori omgekeerde hand pols pakking ongelijkzijdig
Mune dori kleding aanval van voren
Sode dori pakking bij de mouw met één hand
Ryosode dori pakking bij de mouwen twee handen
Ryote dori twee handen pakken twee polsen
Ryote ippon dori twee handen pakken één pols
Ushiro ryote dori twee handen pakken twee polsen van achteren
Ushiro uwate dori omstrengeling van achteren, armen ingesloten
Ushiro shitate dori omstrengeling van achteren, armen niet ingesloten
Ushiro eri dori achterwaartse kledingaanval bij de kraag
Ushiro katate dori eri shime achterwaartse verwurging met arm-overstrekking
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Kata

Het aikibudo bestaat uit vele technieken die voor een groot deel gegroepeerd zijn in kata. Het voornaamste doel van de 
kata is om deze technieken uitvoerig te oefenen en hierbij te streven naar perfectie in uitvoering. Men leert een goede 
houding en balans door het uitvoeren van kata. Traditioneel zijn de kata vormen waarmee budo-stijlen hun curriculum 
vastlegden en bewaarden. Een kata kan door een individu worden uitgevoerd, maar ook met één of meer partners. Vaak 
wordt een individuele kata in de dojo door een groep leerlingen uitgevoerd. Verder zijn er zowel kata die ongewapend als 
die met wapens worden uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van de kata zijn de houding en de passen, naast ritme en kime, zeer belangrijk. Op de sterkste/
belangrijkste punten van een kata wordt een “kiai” uitgevoerd. Dit is een schreeuw die de kracht van de aanval of 
verdediging op dat moment versterkt.

Kihon no kata
Aanval verdediging
Mune dori uchi uke
Gyaku sode dori soto uke
Junte dori gedan barai
Sode dori en shomen uchi jodan uke

Osae waza (basiskata)
Aanval verdediging
Gelijkzijdig schouder aanvallen hiji gatame
Kruislings schouder aanvallen te gatame
Gelijkzijdig schouder aanvallen hiza gatame
Kruislings schouder aanvallen hara gatame  

Kihon nage waza (shodan)
Aanval verdediging
Ura yokomen uchi mukae daoshi
Omote yokomen uchi shiho nage
Tsuki jodan yuki chigae 
Tsuki chudan neji kote gaeshi
Ryosode dori tenbin nage
Dosokute dori hachi mawashi
Ryote dori koshi nage

Kihon nage waza (nidan)
Aanval verdediging
Ura yoko men uchi ude garami
Yokomen uchi mae hiki otoshi
Tsuki jodan te uchi mata gaeshi
Tsuki jodan ude kake mae hiki otoshi
Mae geri gyaku mukae daoshi
Junte dori met tsuki jodan gyaku kote gaeshi
Muna dori ashi tori daoshi



 Budo Ryu Katsu 14

Kihon osae waza
Aanval verdediging
Tsuki chudan ushiro hiji kudaki
Ryote ippon dori robuse
Sode dori kote kudaki
Ushiro katate dori eri shime yuki chigae
Ushiro ryote dori shiho nage
Ushiro uwate dori mukae daoshi

Tanto no kata
Tanto trekken - migi no kamae
Shomen uchi rechte snijbeweging van boven
Yokomen uchi snijbeweging schuin van boven rechts 
Ura yokomen uchi snijbeweging schuin van boven links
Tsuki chudan steek recht in de buik

Na de steek het mes omdraaien in de hand zodat het lemmet aan de pinkzijde komt

Sakate ura yoko giri neerwaartse snijbeweging in de rechterhals van tori
Sakate yoko giri neerwaartse snijbeweging in de linkerhals van tori
Sakate ushiro tsuki chudan nagashi, achterwaartse steek in de buik

Tsuki uchi no kata 
Choku tsuki nagashi achterstaande been
Koshi tsuki hiraki
Hiki tsuki jun tsuki
Jyun uchi jodan uke
Hineri uchi irimi
Gyaku uchi uwate  
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Happo ken no kata
Buiging naar shomen/publiek
voeten uitzetten naar shizentai, eerst links dan rechts
handen voor je brengen tegen elkaar aan
Breng handen omhoog tot boven je hoofd
Breng je handen in een grote cirkel tot naast je buik, palmen omhoog.
stap naar links uit en zet je rechtervuist tegen je geopende linkerhand.
maak een verdediging met links, stap met recht naast je linkervoet en maak een empi op borsthoogte
stap met rechts naar achter, maak Gedan Barai naar je achterzijde, 
gevolgd door een tsuki chudan (met links)
verdedig je gezicht door met open hand een tsuki jodan op te vangen, gevolgd door een tsuki chudan
maak een lage verdediging (op een mae geri), gevolgd door een tsuki jodan.

Vervolg met het uitvoeren van het kata aan de andere zijde

Als dit uitgevoerd is, komt terug in shizentai, sluit je voeten aan, eerst rechts, dan links, en buig naar shomen/publiek
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Suwari waza no kata
Tori en uke beginnen staand. Vervolgens gaan ze zitten waarbij eerst het linkerbeen naar achteren gaat. Ze zitten twee me-
ter van elkaar af. Beiden groeten in seiza. Uke en tori blijven in seiza en gaan door middel van hun vuisten naar elkaar toe. 
Allebei het hoofd rechts zodat een botsing voorkomen wordt. 

Tori en uke zitten op chika ma afstand tegenover elkaar met de handen op de bovenbenen (dicht bij de heupen).

Bij de aanvallen valt uke altijd eerst de linkerkant van tori aan. Beiden zitten in seiza met de tenen plat. Als uke aanvalt gaat 
hij op de tenen zitten. Tori doet dat op het moment dat hij verdedigt. Als uke na de techniek op zijn rug ligt, heeft hij altijd 
het been omhoog dat het verste van tori afzit (buitenste been) 

1: Junte dori (uke valt eerst met rechts aan en dus wordt de linkerhand van tori eerst aangevallen). Tori knikt zijn pols en 
brengt uke uit balans. Hij werpt dus eerst naar links. 
2: Ryote dori (tori werpt eerst naar links)
3: Mune dori en yoko men uchi (uke valt eerst met rechts aan, tori werpt naar links; tori blokkeert uke’s slag en zet zijn 
hand onder uke’s elleboog van de mune dori arm).
4: Shime (tori werpt eerst naar links)

Na de laatste techniek ligt uke rechts van tori. Tori zet zijn rechterbeen eerst omhoog (binnenste been dus) dan loopt hij 
door zodat links omhoog komt. Vervolgens draait hij (met zijn gezicht naar de shomen of het publiek toe) naar uke toe 
zodat hij met het rechterbeen voor naar uke toegedraaid uitkomt. Uke komt na de laatste worp omhoog op zo’n manier dat 
hij ook met rechts voor uit komt. Hij doet hetzelfde als tori.
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Exameneisen 6e kyu
witte band

5e kyu
gele band

4e kyu
oranje band

Ukemi waza
valtechnieken

Ushiro ukemi
achterwaartse rol
Yoko ukemi
zijwaarts met afslag

Mae ukemi
voorwaartse schouderrol

Mae ukemi
voorwaartse schouderrol met steun 
één hand

Tai sabaki
lichaamsverplaatsingen

O-Irimi
stap halve draai (180°)
Nagashi
halve draai voorste voet

Irimi
schuifpas halve draai (180°)
Nagashi ushiro
halve draai achterste voet

Hiraki
kwart draai met zijwaartse
stap (voor en achter)

Atemi waza
Slagen en stoten op
vitale plaatsen

Kihon no kata
1. Mune dori
2. Gyaku sode dori
Uitvoering go no sen (na dat)

Kihon no kata
3. Junte dori
4. Sode dori + gyaku shomen uchi
Uitvoering go no sen (na dat)

Kihon no kata
1 t/m 4
Jun tsuki, Gyaku tsuki
Uitvoering tai no sen (met dat)

Te hodoki
handbevrijding met atemi

1. Junte dori
Polspakking gelijkzijdig
2. Dosokute dori
Polspakking ongelijkzijdig

1. Gyaku te dori
Gedraaide gelijkzijdige polspakking
2. Ryote ippon dori
Twee handen/ één pols pakking

1. Ryote dori
Twee handen twee polsen pakking
2. Mune dori
Kraagpakking borsthoogte
3. Ryu sode dori
Twee handen/twee mouwen pakking

Kihon nage waza
Basis werptechnieken

1. Mukai daoshi
Trek-duw hoofdworp

1. Shiho nage 
vier richtingen arm verdraaiingsworp
2. Yuki shigae
Onderarm verdraaiingsworp
3. Mukai daoshi
Uit verschillende aanvalsopdrachten

1. Neji kote gaeshi 
buitenwaartse pols verdraaiingsworp
2. Tenbin nage
Elleboog-steunpuntworp
3. Voorgaande eisen
Uit verschillende aanvalsopdrachten

(Kihon) osae waza
((basis) controle technieken)

1. Hiji gatame 
Elleboog controle greep
2. Te gatame 
Hand controle greep

1. Hiza gatame 
Knie controle greep
2. Hara gatame 
Buik controle greep

1. Robuse 
Hand/elleboog controle
2. Exameneisen 5e en 6e kyu uitvoer 
suwari waza (knieën/tenen zit)

Randori waza 
(vrije technieken)

geen eis geen eis 1. soepel een vrije verdediging tegen 
verschillende aanvallen
2.Wa no seishin

Exameneisen 3e kyu
groene band

2e kyu
blauwe band

1e kyu
bruine band

Ukemi waza
valtechnieken

1. Mae ukemi 
Voorwaartse schouderrol zonder steun 
van handen

1. Yoko ukemi 
(zijwaartse schouderrol)

1. Wa no sei shin 
(de aanvalskracht onverstoord naar 
een balansverstoring leiden)

Tai sabaki
lichaamsverplaatsingen

1. Shikko
verplaatsing op de knieen

Beoordeling tijdens uitvoering
van de technieken

Beoordeling tijdens uitvoering
van de technieken

Atemi waza
Slagen en stoten op
vitale plaatsen

1. Mae geri
Voorwaartse voetstoot
2. Hiza geri
Kniestoot

1. Mawashi geri
Cirkelende voetstoot

1. Alle voorgaande technieken soepel 
kunnen toepassen
2. Kihon tanto no kata

Te hodoki
handbevrijding met atemi

1. Ushiro eri dori
Achter kraag pakking
2. Ushiro ryote dori
Van achteren dubbele polspakking

1. Ushiro shitate dori
Pakking achter om middel
2. Ushiro uwate dori
Pakking achter, armen insluiten
3. Ushiro katate dori kubi shime
Van achter pols/nek pakking

Vanuit alle basis aanvallen

Kihon nage waza
Basis werptechnieken

1. Hachi mawashi
Hoofd-draaiworp
2. Koshi nage
Heupworp
3.  Ura ude nage
Arm verdraaiingsworp
4. Voorgaande eisen
Uit verschillende aanvalsopdrachten

1. Ushiro kata otoshi
Achterwaartse schouder trekworp
2. Kata ha otoshi
Vleugellam worp
3.  Ushiro hiki otoshi
Elleboog-duw worp
4. Voorgaande eisen
Uit verschillende aanvalsopdrachten

1. alle basis werptechnieken:
Mukai daoshi - shiho nage - 
yuki chigae - neji kote gaeshi - 
tenbin nage - hachi mawashi - 
koshi nage- ura ude nage -
ushiro kata otoshi - kata ha otoshi - 
ushiro hiki otoshi - Ura kata ha
Uit verschillende aanvalsopdrachten

(Kihon) osae waza
((basis) controle technieken)

1. Kote kudaki
Polsklem
2. Ushiro hiji kudaki
Elleboogklem naar achter
3. Exameneisen 5e en 6e kyu
uitvoer tachi waza (staand)

1. Shiho nage
Met eindcontrole
2. Mukai daoshi
Met eindcontrole

Alle basis controle technieken
ushiro hiji kudaki - robuse -
kote kudaki - yuki chigae - 
shiho nage - mukae daoshi - 
met eindcontrole

Randori waza 
(vrije technieken)

1. soepel een vrije verdediging tegen 
verschillende aanvallen

1. soepel een vrije verdediging tegen 
verschillende aanvallen

1. Soepel tegen één aanvaller
2. Realistisch tegen twee aanvallers

Exameneisen Aikibudo Nederland
 LET OP: Alle voorgaande exameneisen moeten worden getraind en op verzoek op het examen worden getoond
 Examens worden alleen afgetekend op vertoon van bewijs (in JBN-paspoort) van het volgen van minimaal één nationale stage per jaar.
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Tenshin Shoden
Katori Shinto Ryu

天真正伝香取神道流
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Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Wat is Katori Shinto Ryu kobudo?
Het Katori Shinto Ryu kobudo bestaat uit technieken met traditionele Japanse wapens, zoals het zwaard (zowel het lange 
als het korte zwaard), de bo (lange stok) en de naginata (Japanse hellebaard). De technieken van de Katori Shinto Ryu zijn 
geschikt voor jong (vanaf ongeveer 12 jaar) en oud, voor man en vrouw. Hoewel de Katori Shinto Ryu ook ongewapende 
technieken kent, ligt de nadruk op de gewapende technieken. De Katori Shinto Ryu kent gezien de aard van de technieken 
geen wedstrijden.

Een korte geschiedenis
De Katori Shinto Ryu is één van de oudste krijgskunstscholen van Japan. De school werd in de 14e eeuw gesticht door 
Iizasa Ienao. Het is de voedingsbron geweest van vele andere scholen en daarmee zeer invloedrijk in de ontwikkeling van 
de Japanse krijgskunsten. Gezien het belang en de lange historie van de school werd de Katori Shinto Ryu door de Japanse 
overheid in 1960 uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed.

Basisstanden met zwaard
Seigan no kamae
In no kamae
Hidari jodan no kamae
Migi jodan no kamae  
Hidari gedan no kamae
Migi gedan no kamae
Hidari suwari gedan no kamae
Migi suwari gedan no kamae
Te ura gasumi
Ko gasumi
O gasumi
Waki Torii
Shin no kamae
Sha no kamae
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Slagen
Maki uchi (‘rollende slag’; basisslag)
Yokomen uchi (slag op de zijkant van het hoofd)
Do uchi (slag op de heup)
Sune uchi (slag op het been)

Kata
Zwaard
Itsutsu no tachi
Nanatsu no tachi
Kasumi no tachi
Hakka no tachi

Bo
Seriai no Bo
Sune hishigi no bo
Sayu no bo
Kasa hazushi no bo
Hane tsurube no bo
Tate nami no bo

Naginata
Itsutsu no naginata
Nanatsu no naginata
Kasumi no naginata
Hakka no naginata

Iai jutsu katori suwari
Kusa nagi no ken
Nuki tsuki no ken
nuki uchi no ken
Uken
Saken
Happoken

Yuki ai gyaku nuki no tachi
Zengo chidori no tachi
Yuki ai migi chidori no tachi
Gyaku nuki no tachi
Nuki uchi no tachi
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Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Nederland 

Exameneisen 6e t/m 1e kyu 
 

Exameneisen 6e kyu 
witte band 

5e kyu 
gele band 

4e kyu 
oranje band 

Uchi waza 
basisslagen 

Ken 
Men uchi, Maki uchi, Gyaku Maki 
uchi, Yokomen uchi, Do uchi 
Sune uchi, Tsuki 

Alle voorgaande eisen 
 

Bo 
Men uchi, Yokomen uchi,  
Do uchi, Sune uchi,  
Tsuki, Mata age uchi 

Kamae waza 
basisstanden 
 
 
 
 

Ken 
Seigan, Migi gedan no kamae, 
Hidari gedan no kamae, In no 
kamae, Sha no kamae, Shin no 
kamae, Hidari Jodan no kamae, 
Migi Jodan no kamae, Suwari 
gedan no kamae, Tori, Waki tori, Ko 
gasumi, Te ura gasumi, O gasumi 

Alle voorgaande eisen 
 

Bo 
Seigan no kamae, 
Gedan no kamae,  
Sha no kamae,  
Jodan ukeru,  
Migi suwari gedan no kamae, 
Hidari suwari gedan no kamae 

Ken-Jutsu 
zwaard katas 

geen 
 

Itsutu no tachi 
uitvoering Kiri Komi 

Nanatsu no tachi 
uitvoering Kiri Komi  

Bo-Jutsu 
houtenstok katas 

geen 
 

geen 
 

geen 
 

Naginata-Jutsu 
hellebaard katas 

geen 
 

geen 
 

geen 
 

Iai-Jutsu 
zwaard trekkingen 

geen 
 

Kusa nagi no ken (zittend) 
Yukiai gyaku nuki no tachi (staand) 
 

Nuki tsuki no ken (zittend) 
Zengo chidori no tachi (staand) 

 
Exameneisen 3e kyu 

groene band 
2e kyu 

blauwe band 
1e kyu 

bruine band 

Uchi waza Alle voorgaande eisen Alle voorgaande eisen Naginata 
basisslagen   Men uchi, Yokomen uchi,  

    Do uchi, Sune uchi,  
Kiri age, Kesa geri, Kusanagi 

Kamae waza 
basisstanden 

Alle voorgaande eisen 
 

Alle voorgaande eisen 
 

Naginata 
Seigan, 
Gedan no kamae,  
In no kamae,  
Jodan ukeru,  
Sha no kamae,  
Ten no kamae 

Ken-Jutsu Kasumi no Tachi Hakka no Tachi Alle voorgaande eisen  
zwaard katas uitvoering Kiri Komi uitvoering Kiri Komi  

Bo-Jutsu 
houtenstok katas 

Seriai no Bo 
uitvoering Uchi Komi 

Sune hishigi no bo 
uitvoering Uchi Komi 

Alle voorgaande eisen 

Naginata-Jutsu geen geen Itsutsu no naginata 
hellebaard katas   uitvoering Kiri Komi 

    
Iai-Jutsu Nuki uchi no ken (zittend) Uken (zittend) Saken (zittend) 
zwaard trekkingen Yukiai migi chidori no tachi 

(staand) 
Gyaku nuki no tachi (staand) Happoken (zittend) 

Nuki uchi no tachi (staand) 
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Daito Ryu Aikijujutsu
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Wat is Daito Ryu Aikijujutsu?

Het Daito Ryu Aikijujutsu is een van de oudste en effectiefste vormen van jujutsu. Het is een van de klassieke 
krijgskunsten van de Japanse samurai. Zowel het Aikido als het Aikibudo zijn voor een groot deel gebaseerd op de 
technieken en bewegingsprincipes van het Daito Ryu Aikijujutsu. Net als bij het Aikibudo leer je je verdedigen tegen 
gewapende en ongewapende aanvallen. Bij de bewegingen maak je gebruik van de snelheid en kracht van de tegenstander. 
De bewegingen zijn rond, elegant en effectief. Er wordt getraind op controletechnieken, klemmen en worpen. Het is een 
traditionelere vorm van budo dan het Aikibudo. Dat maakt het extra uitdagend en interessant, maar ook moeilijk. De Daito 
Ryu Aikijujutsu lessen kunnen dan ook alleen gevolgd worden door diegenen die Aikibudo trainen.

Een korte geschiedenis
De eerste vermeldingen van Daito Ryu Aikijujutsu gaan terug tot de 11e eeuw. Een van de bekendste beoefenaren van het 
Daito Ryu Aikiujutsu was Sokaku Takeda (1859-1943). Hij bracht structuur aan in de vele technieken en ontwikkelde een 
systeem op basis waarvan hij de kunst onderwees. Zijn zoon Tokimune Takeda (1916-1993) nam na het overlijden van 
zijn vader de rol van hoofdmeester op zich. Zijn leerling Katsuyuki Kondo was een leerling van Tokimune Takeda en is de 
huidige officiële vertegenwoordiger van het Daito Ryu Aikijujutsu.

Katsuyuki Kondo
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Dojo etiquette

Daito Ryu Aikijujutsu is een oude krijgskunst, waarbij de dojo etiquette strenger gehanteerd wordt dan bij veel andere 
stijlen en er strikter wordt toegezien op correct gedrag (rei). Tijdens de training maak je er een gewoonte van je correct 
te gedragen, zodat het een onderdeel van de training wordt. Op die manier zul je, als je een stage van de grootmeester 
bijwoont, niet in verlegenheid gebracht worden.

Bij aanvang van de les zal de groetceremonie plaatsvinden. De leerlingen nemen plaats in volgorde van graduatie op een 
rij in seiza, de handen liggen hoog op de benen met de duimen weggestopt. De Senpai (oudste of hoogste leerling) zal dan 
de volgende Japanse opdrachten geven:

Mokuso Men sluit de ogen en mediteert kort in stilte
Mokuso Yame Einde meditatie
Shomen ni Rei Groet de oude meesters
 Je buigt en brengt beide handen tegelijk naar de tatami en wacht tot de leraar 
 gegroet heeft en zich heeft omgedraaid voordat je omhoog komt.
Sensei ni Rei Groet de aanwezige leraar of leraren
 Groet hardop met ‘onegai shimasu’ (bij aanvang les) of met ‘arigato gozai
 mashita’ (bij einde les) en maak dan een buiging waarbij je beide handen
 tegelijk naar de tatami brengt. De groep komt één voor één vanuit de buiging
 omhoog, beginnend bij de hoogste in graduatie.

Voordat je met je trainingspartner begint te trainen groet je altijd vanuit seiza, waarbij je een buiging maakt en eerst je 
linkerhand, dan je rechterhand naar de mat te brengen. Als je omhoog komt breng je eerst je linkerhand naar je heup, dan 
je rechterhand.  Als de leraar de les pauzeert om bijvoorbeeld iets uit te leggen groet je je trainingspartner wederom op 
dezelfde manier vanuit seiza. Tijdens de uitleg door de leraar zit je in seiza. Tenzij de leraar aangeeft dat je in kleermakers-
zit mag gaan zitten. 

Wel doen
Houd een rustige en positieve houding aan
Respecteer je medestudenten

Niet doen
Met je rug naar de Kamiza staan
Zitten met je voeten naar voren
Praten tijdens de uitleg van de sensei
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Technieken Ikkajo (tot en met eerste dan)

Tachi ai
Ippon dori
Kuruma daoshi
Gyaku ude dori
Koshi guruma
Karami nage
Ura otoshi
Obi otoshi
Kiri gaeshi
Kote gaeshi
Shiho nage
(Omote/Ura)

Ushiro dori
Tate eri dori
Ryo kata hineri
Ryo hiji gaeshi
Daki jime dori
Kata otoshi

Hanza Handachi
Hanmi nage
Ura otoshi
Izori
Kata otoshi
Irimi nage

Idori
Ippon dori
Gyaku ude dori
Hiji gaeshi
Kuruma daoshi
Shime gaeshi
Daki jime
Karami nage
Kote gaeshi
Nuki te dori
Hiza jime
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Technieken Nikkajo (tweede dan)

Tachi ai
Gyaku Dasuki
Hiki otoshi
Kubi nage
Sosu barai
Seoi nage
Shuto zume
Kote gaeshi
Kata guruma
Koshi guruma
Se kujiki

Ushiro dori
Tsuki taoshi
Sukui nage
Gyaku kote
Kubi nage
Hiji kujiki

Hanza Handachi
Shuto zume
Irimi zume
Suso dori
Hiji kujiki
Kote gaeshi

Idori
Kote zume
Gyaku dasuki
Hiji kujiki
Koba gaeshi
Shuto zume
Kubi hineri
Kote gaeshi
Kataha dori
Kamate zume
Gyaku kote
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Exameneisen 6e kyu
witte band

5e kyu
gele band

4e kyu
oranje band

Ukemi waza
valtechnieken

Ushiro ukemi
achterwaartse rol
Yoko ukemi
zijwaarts met afslag

10x Mae ukemi
voorwaartse schouderrol
Voorgaande ukemi

20x Mae ukemi
voorwaartse schouderrol over uke 
(liggend)
Voorgaande ukemi

Tai sabaki
lichaamsverplaatsingen

Irimi
schuifpas halve draai (180°)

O-irimi
stap halve draai (180°)

Enka suwari
van knie naar knie

Tachi ai
staande technieken
uitvoering alleen / met partner

Ippon dori
hand / elleboog-pols controle
Gyaku te dori
hand / pols-elleboog controle

Karuma daoshi
slagarm controle/beenveeg
Obi otoshi
band / hoofd worp

Koshi guruma
elleboog controle - heupworp
Kote gaeshi
onderwaartse pols verdraaingsworp

Ushiro dori
achterwaartse pakking 
-technieken

geen Tate eri dori 
hand / elleboog-pols controle
Ryo kata hineri
achterwaartse heupcontrole worp

Ryo hiji gaeshi
achterwaartse heupcontrole worp

hanza handachi
staand-zittende technieken

geen geen geen

Idori
zittende technieken

Shime gaeshi
elleboog controle heupworp

Ippon dori
hand / elleboog-pols controle
Kote gaeshi
onderwaartse pols verdraaingsworp

Daki Jime
hand / elleboog-pols controle
Karami nage
gekruiste armworp

Exameneisen 3e kyu
groene band

2e kyu
blauwe band

1e kyu
bruine band

Ukemi waza
valtechnieken

30x Mae ukemi
voorwaartse schouderrol over uke
(op knieen en ellebogen)
Voorgaande ukemi

40x Mae ukemi
Yoko ukemi
zijwaartse schouderrol
Voorgaande ukemi

50x Mae ukemi

Voorgaande ukemi

Tai sabaki
lichaamsverplaatsingen

Shikko
verplaatsing op de knieen
met 180° draai

Shikko
verplaatsing op de knieen
met 360° draai

Beoordeling tijdens uitvoering
van de technieken

Tachi ai
staande technieken
uitvoering alleen / met partner

Karami nage
gekruiste armworp
Shiho nage (2 vormen)
gebogen armworp

Kiri gaeshi
snijdende achterwaartse heupworp

Ura otoshi
achterwaartse armworp

Ushiro dori
achterwaartse pakking 
-technieken

Daki jime dori
(omarmen) hand / pols-elleboog 
controle

Kata otoshi
schouderworp

Alle voorgaande technieken

hanza handachi
staand-zittende technieken

geen Kata otoshi
schouderworp
Ura otoshi
doorvoerende beenblok worp
Irimi nage
pols / rechte armcontrole worp

Izori
pols-gestrekte armen voorwaartse 
schouderworp
Hanmi nage
Zijwaartse hoofd/elleboog worp

Idori
zittende technieken

Hiji gaeshi
tegengestelde achterwaartse 
elleboogworp
Karuma daoshi
slagarm controle worp

Nukite dori
slag ogen knie/pols controle
Gyaku te dori
hand / pols-elleboog controle

Hiza jime
knie-ellebogen controle

Daito Ryu Aikijujutsu Nederland
Exameneisen 6e t/m 1e kyu

Daito-ryu ikkajo
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