1. “leeftijd”: 56 jaar;
2. “beroep”: ik ben fulltime martial arts leraar;
3. “welke martial arts op dit moment”:
 Nakoni Ryu Jiu Jitsu: 6e Dan;
 Gyakute Do Ryu Jiu Jitsu: 6e Dan;
 Ryukyu Kobujutsu: 3e Dan;
 Judo: 2e Dan;
 Yawara Jutsu: Mokuroku (kennis licentie voor de oude ‘koryu’ systemen);
 Pack Me Pai (Wushu): 1e Graad
 Diverse andere sporten op dit moment: Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu en Escrima.
4. “sedert hoe lang”:
In 1964 ben ik bij mijn vader Sensei Bob van Nieuwenhuizen begonnen met Judo en in 1970
met Jiu Jitsu. Een paar jaar daarna ben ik met Wushu, Tae Kwon Do, Pencak Silat en Iai Do
begonnen.
5. “De meest toonaangevende leraren”:
Allereerst natuurlijk mijn vader Sensei Bob van Nieuwenhuizen. Hij was een technisch zeer
goede leraar, als hij een techniek voordeed legde hij ook uit waarom die (zo) goed werkte
(knowhow) en dat is heel belangrijk want dan pas weet je wat je doet, ook door hem ben ik me
verder gaan verdiepen in de martial arts. Helaas overleed hij in 1988.
e
In 1989 kwam ik via via in contact met Soke Atsuyoshi Takahashi (68 generatie) van de ShoSho Ryu (Yawara) en Muhen Ryu (Bojutsu) in Noord Japan. (Yawara is de oudste Jiu Jitsu
vorm en bestaat zo’n 1300 jaar) In 1990 ging ik voor de eerste keer naar Japan en heb daar 7
weken lang iedere dag getraind. Ik kreeg 2x per dag privé les en op zondag was er een
clubles. Het was best zwaar want de leraren spraken niet of nauwelijks Engels en mijn Japans
was niet al te best maar gelukkig hadden Sensei Takahashi en Sensei Yanagiwara veel
geduld. Wat ik heel veel hoorde was ‘moichido’ (nog een keer). Het was een heel bijzondere
ervaring die ik nooit vergeten zal. Ook Sensei Takahashi vond het bijzonder dat ik helemaal uit
Nederland was gekomen om daar te trainen: er werd een foto gemaakt voor de krant en er
was een interview voor de Japanse Nationale televisie, gelukkig wel in het Engels! In 1992
ging ik er opnieuw voor een trainingsperiode naar toe. Toen ik daarna weer terug in Holland
was kwam ik in contact met Sensei Hans Segers in Zoetermeer en daar ontmoette ik ook
Sensei Jan Bezemer die daar Kobudo les gaf (Ryukyu Kobujutsu). Het was wel even wennen
want ik was Bo en Sai technieken gewend vooral uit de Chinese Pak Me Pai stijl. Maar het
Ryu Kyu Kobujutsu was wel veel uitgebreider en werkte met veel meer verschillende wapens.
Ik beoefen het nog steeds en met veel plezier.

Andere toonaangevende leraren zijn: Sifu Kong Mie Ho, Pak Mee Pai; Sensei Patrick
McCarthy,Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu; Sensei Wim van de Leur, Ryukyu Kobujutsu; Sensei
Inoue Hanshi, Ryukyu Kobujutsu; Sensei Makoto Kurabe, Gyakute Do Jiu Jitsu.
6. “Wat wil je aan de organisatie Ryukyu Kobujutsu meegeven?”
Ik denk dat de organisatie heel goed bezig is met onder andere de kampioenschappen Zuid
Holland en de N.K. Kobudo. Daarnaast worden er met regelmaat zeer leerzame stages
gegeven, dus ga zo door!
7. “Heb je nog tips?”
Ja, vaak denken mensen die een (zwarte) band hebben gehaald dat ze er zijn, maar eigenlijk
begin je dan pas. Blijf je (Kihon) technieken trainen want het kan altijd beter! Vandaag een
beetje beter dan gisteren en morgen een beetje beter dan vandaag.
Met sportieve groet,
Steve van Nieuwenhuizen.

