Maarten van Bloois

-

Hoe oud ben je?

Ik ben 51 jaar
-

Wat is je beroep?

Ik ben politieman. In 1983 gestart bij de Gemeentepolitie Vlissingen en uiteindelijk bij het District
Zeeland-West-Brabant. Al die tijd heb ik bij de uniformdienst gewerkt. Dat werk vind ik nog steeds erg
bevredigend om te doen.
-

Welke martial arts beoefen je en wat is je graad?

Ik beoefen sedert begin 1980 het Ryukyu Kobujutsu en heb daar onlangs mijn vierde dan in behaald.
Ik ben tevens houder van een eerste dan Shotokan-karate, die ik in 1987 heb gehaald. Door
knieblessures heb ik helaas het karate toen los moeten laten.
In 1999 beëindigde Wim van de Leur om gezondheidsredenen zijn ‘Karate club Wim van Leur’ en heb
ik met Ronald Willems en Wim van Strien de Shotokan en Ryu Kyu Kobujutsuvereniging Zanshin
opgericht. Daarvoor gaven Ronald en ik al enkele jaren les en sindsdien zijn we instructeurs op deze
vereniging.
-

Wie waren je meest toonaangevende leraren?

Met stip boven aan staat shihan Wim van de Leur. Jaren lang iedere week in gymzalen in Middelburg
en Vlissingen trainen laten zo hun sporen na in je herinneringen. Ook in de jaren daarna ging ik zoveel
mogelijk bij hem trainen. Daarnaast hebben enkele Japanse leraren als Inoue-hanshi, en de shihans
Shingai en Okawa voor het kobujutsu veel indruk gemaakt.
-

Wat wil je aan de organisatie Ryu Kyu Kobujutsu en de NFK mee geven?

De NFK heeft zich in nog relatief korte tijd opgewerkt tot een volwassen en niet meer weg te denken
bond. Dat verdient respect.
-

Heb je nog tips?

Het Ryukyu Kobujutsu verkeert momenteel in zwaar weer. Daar heb ik geen tips voor, maar laten we
proberen om elkaar niet verliezen. Daar hebben we te veel voor opgebouwd in de afgelopen jaren.

