
NFK op de Floriade 2012
 
2012 was het jaar waarin de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling, in Venlo werd gehouden. Dit evenement, dat 
één keer per tien jaar wordt georganiseerd en een half jaar duurt, belicht alle mogelijke toepassingen van planten, van 
tuinarchitectuur tot culinaire hoogstandjes, van sierbloemen tot alternatieve energiebronnen. Veel landen exposeren en
maken van de gelegenheid gebruik om niet alleen hun planten maar ook hun land te etaleren. Geregeld waren er 
speciale themadagen. Soms werd er dan een deelnemend land  in de schijnwerper gezet. De eerste dagen van
augustus was dat Japan.
 
Het 'Japan Office' op de Floriade wilde graag meerdere facetten van Japan laten zien, dus naast alles op het gebied van 
planten ook typisch Japanse spelletjes, kalligrafie, origami en natuurlijk ook budo. Van de vier deelnemende 
budoverenigingen was er maar één die alle dagen demonstraties verzorgde en wel zes of zeven op een dag, in plaats 
van één of twee. Kobudo Venlo, sinds 1 januari NFK lid, was uitgenodigd door de voorgaande demonstratie in het 
stadsmuseum. Daar was een expositie geweest van topfotograaf Yukio Namba en bij de officiële opening was Kobudo 
Venlo aanwezig om voor kunstliefhebbers en officials, zoals de Japanse ambassadeur, een demonstratie te verzorgen. 
Op die manier was Kobudo Venlo al bekend bij de organisatie van de Floriade en het contact was dan ook snel gelegd.
 
Drie dagen lang heeft Kobudo Venlo ‘budo demonstraties’ verzorgd, waarin Ryukyu kobudo (de ‘gewapende tak’ van 
karate), Tenshin Shoden Katori Shinto ryu (een oude Japanse zwaardvechtschool) en Wadoryu karate gedemonstreerd 
werden. Het was een hele ervaring. Sommige deelnemers hadden nog geen enkele demonstratie ervaring, anderen 
hadden er al een aantal gedaan. Maar zes of zeven demo’s op een dag, dat was voor iedereen nieuw. In een 
gezamenlijke voorbereidingstraining werd er dan ook niet zozeer aandacht gegeven aan het geven van één demo, maar 
hoe je makkelijk telkens nieuwe, afwisselende demo’s opbouwt, gebaseerd op de technieken die bekend zijn, opgedeeld 
in handige ‘demo bouw blokken’.
 
Dit concept werd op de Floriade goed ontvangen. Het was die drie dagen prachtig weer, met temperaturen ver boven de 
20 graden. Het publiek op de Floriade kwam natuurlijk voor de planten, maar velen vonden de demo’s interessant 
genoeg om er voor te blijven staan. Leuk was ook de vele Japanse toeristen. Het was opvallend hoe graag ze met de 
Nederlandse budo beoefenaren op de foto wilden.
 
Na drie dagen zonnen en demo’s geven zat het erop. Het Japan Office sprak z’n dank uit en overhandigde een oorkonde 
waaruit duidelijk hun dankbaarheid bleek. Kobudo Venlo kon naar huis, een stuk roder dan ze gekomen waren. En met 
flink wat nieuwe ervaring in demonstraties geven.
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